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Hej jeg hedder Hanne
Og jeg har skrevet denne lille e-guide til dig, fordi 

jeg ved, at der er mange, der har problemer 

med bækkenbunden…

Det ved jeg blandt andet direkte fra alle de 

mange tusind kvinder, der gennem snart tyve år 

har deltaget i vores mange homeparties.

Til sådan et homeparty er der meget stor fokus på

bækkenbundstræning. Det er næsten altid det,

vi starter med at fortælle om og noget af det, 

der bliver stillet flest spørgsmål til.

Til et party bruger konsulenten måske ti minutter 

på at fortælle om bækkenbunden og hvordan man 

kan træne den op. Men ofte føler kvinderne, 

at de savner uddybende informationer, så derfor 

fik jeg lyst til at lave denne mini guide, hvor jeg 

fortæller mere om, hvorfor det er så vigtigt at 

træne sin bækkenbund.

 



Men lad mig lige starte med at fortælle om 

mine egne erfaringer med bækkenbundstræning. 

Jeg er født i 63, så overgangsalderen er overstået 

for mit vedkommende. Men jeg havde stort set 

ingen gener i den forbindelse og jeg er overbevist 

om, at en stor del af det skyldtes, at jeg havde en 

veltrænet bækkenbund.
 

Da jeg var 23 blev jeg mor for første gang. Det var inden, 

jeg vidste noget om bækkenbunden og træning af den. 

Fødslen gik fint nok og jeg var helt klar til at prøve igen. 
 

2. fødsel blev dog en hård omgang og efterfølgende fik jeg at 

vide, at det blandt andet skyldtes, at min bækkenbund 

aldrig rigtigt var kommet sig efter den første fødsel. 

Så hvad gjorde jeg så? Jeg gik i gang med at træne allerede 

6 uger efter fødslen og det har jeg gjort lige siden.
 

Barn nummer 3 kom til verden 5 år efter og denne gang 

oplevede jeg ingen problemer hverken i forbindelse 

med graviditeten, fødslen eller bagefter. Faktisk fik jeg 

hjemmebesøg af min jordemoder få dage efter fødslen

og hun var oprigtigt forbavset over, hvor flot min 

bækkenbund og alt omkring den allerede så ud. 

Det gjorde, at jeg besluttede at fortsætte træningen 

af min bækkenbund resten af livet!
 

Jeg har selvfølgelig også læst og studeret

en masse om bækkenbunden efterfølgende, så jeg

føler mig helt klar til at give min viden videre til dig!

 

Mine kompetencer



Bækkenbundstræning er for alle kvinder! 

Unge som ældre - Kvinder der aldrig har født eller 

har født en eller flere gange. 

Det er bækkenbunden, der har ”ansvaret” 

for at du kan holde på urin, luft og afføring.
 

Det er din bækkenbund, der støtter og løfter 

både din blære, livmoder og endetarm og det 

eneste, der styrker alle tre områder er 

effektiv bækkenbundstræning.
 

Bækkenbunden er nemlig den muskelgruppe, 

der fungerer som Kroppens ”Bundprop” 

 

 

Kroppens Bundprop



1 ud af 3 oplever problemer

Har du prøvet at lække et par dråber urin, når du nyser, 

griner eller hoster? Hvis du har, så trøst dig med, at 

du ikke er alene. For mere end hver tredje kvinde

oplever et eller flere problemer med deres bækkenbund.

Og det er simpelthen så ubehageligt, hvis man har 

problemer med ikke at kunne holde på urin, 

luft i maven eller afføring.

Din bækkenbund ligger som en hængekøje og 

hænger fast i både urinrøret, skeden og anal åbningen.

Bækkenbunden ”sammensnører” åbningerne i urinrør, 

skede og endetarm, og på den måde lukkes bækkenet.

Der er en verden til forskel på en slap og 

en veltrænet bækkenbund.

 

En af de helt store fordele ved træningen er, at man kan 

starte når som helst. Man kan faktisk FOREBYGGE, 

at man kommer til at få problemer senere i livet. Så

bækkenbundstræning er også for de unge og friske.

Der er ingen grund til at vente med at begynde at 

træne til EFTER, problemet er opstået.

 

.



· Ikke at blive aktiveret

· Af graviditet og fødsel

· Af forstoppelse

· At være overvægtig

· Af vedvarende tunge løft

· Af for hård træning med løft

· Langvarig, vedvarende hoste (såsom 

rygerhoste, bronkitis eller astma)

· Ældning. Kvinder får lavere niveauer af østrogen efter

overgangsalderen og det påvirker din bækkenbund

Og så en anden meget vigtig og til tider overset faktor, nemlig: 

 

 

 

 

 

Bækkenbundstræning har også en meget gavnlig

 effekt, hvis du er en af dem, der står meget op...

Mange får ondt over lænden når de står meget op.

Det er helt almindeligt og det bliver desværre kun 

mere udtalt med alderen.

Men når kroppens kerne bliver styrket har det

 oftest en mærkbar gavnlig effekt på eventuelle

andre problemområder.

Så en stærk bækkenbund kan hjælpe med at 

forbedre din kropsholdning, da den hjælper med at 

støtte rygsøjlen, så du oplever langt færre gener 

uanset om du sidder eller står meget op.

 

 

Bækkenbundsmuskler svækkes af:



Din bækkenbund fungerer dag ud og dag ind 365 dage om 

året for bogstavelig talt at holde det hele sammen.
 

Hver eneste dag bliver din bækkenbund udsat for 

mange forskellige påvirkninger.

Så længe du er ung og frisk, mærker du måske ikke 

noget til dem eller kun i ganske let grad.

Men på et tidspunkt i løbet af dit liv ændrer det sig 

og du begynder at få gener og ubehag. For mere end hver 

tredjes vedkommende, inkontinens i større eller mindre grad.
 

I løbet af et helt liv, er der så mange situationer, som vi alle 

gennemgår og ikke kan undgå, for det er bare en del af livet.

Men alle disse situationer vil gradvist udtømme 

reserven til vores bækkenbund.
 

Problemer med bækkenbunden bliver mere 

almindelige, når kvinder bliver ældre, men de er 

bestemt ikke en acceptabel del af dit seniorliv.
 

Også i forbindelse med graviditet sker der en masse 

i din krop og ikke mindst i din bækkenbund. 
 

Din hormonbalance ændrer sig og udvider leddene 

foran og bag på bækkenet, hvilket reducerer deres 

stabilitet og ændrer effektiviteten af de muskler i de 

nedre regioner. Hvis du ikke styrker din bækkenbund, 

kan det på sigt give gener både under og 

ikke mindst efter fødslen.

 

365 DAGE OM ÅRET



ALLE kan træne sin bækkenbund uanset alder 

og helbredstilstand, da øvelserne er lette af udføre

og udføres hjemme hos dig selv når DU har tid.
 

Øvelserne kan udføres stående, siddende, liggende eller 

mens du er i bevægelse og du behøver ikke bruge 

mere end 5-10 minutter om dagen i et par uger, 

før du kan begynde at mærke resultater!
 

Så glem alt om at være superkvinde, og giv dig selv og 

din bækkenbund det bedste du kan. Lad din "bundprop" 

komme på arbejde, så DU kan få bedre livskvalitet!

ALLE KAN TRÆNE SIN

BÆKKENBUND

HVAD ER FORSKELLEN PÅ 

DISSE TO HELT ENS BILLEDER?

Billede 1 Billede 2



Forskellen er ganske enkelt, at damen på billede 1 IKKE

 har trænet sin bækkenbund og ender med at få våde bukser. 

Mens damen på billede 2 har trænet i nogle få uger,

 5-10 minutter om dagen og derfor let kan 

klemme sammen og nå ud på toilettet!
 

HVILKEN AF DE 2 VIL DU HELST VÆRE?
 

Hvis du tænker det samme som jeg, nemlig at du 

gerne vil have en veltrænet bækkenbund, så du altid 

kan nå toilettet i tide, så læs videre. Jeg har nemlig 

lavet en hel bog om bækkenbunden og hvordan 

du træner den på kun 6 uger! 
 

Fra Utæt Til Fit På 6 Uger
 

Du får udførlige forklaringer om bækkenbunden 

og hvad, der er godt for den. Du får alle de nødvendige 

øvelser, teknikker, planlægningsværktøjer 

og mine bedste tips og tricks. Hele 200 sider!
 

Kort sagt: Alt hvad du skal bruge for at nå 

dine mål og få en toptrimmet bækkenbund 

og derigennem bedre livskvalitet!

 

BONUS TIL DE HURTIGE:
Du kan købe bogen til en super skarp pris, 

men kun i kort tid. Normalprisen er 299,- 

Men det er ikke det, du skal betale...



Træn dig til bedre 
livskvalitet
For kun 199 kr.

 

Det er nogenlunde det samme, som en stor pakke

Tena trusseindlæg koster og dem kommer du

ikke til at bruge penge på i fremtiden, når du har

en veltrænet bækkenbund.

 

DU FINDER BOGEN LIGE HER

https://bit.ly/sundbekkenbundnu
https://bit.ly/sundbekkenbundnu


Du kan læse bogen og udføre øvelserne i præcis det 

tempo, der passer dig! 
 

Som sagt, så kan du lige nu købe bogen HER for 

 

199,- 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbuddet gælder kun, så længe denne kampagne kører,

så vent ikke for længe med at gøre noget godt for dig

selv og din bækkenbund.
 

Bogen er i PDF format, så du kan downloade den og 

starte med det samme. Når du bestiller bogen, 

kommer den i din mailboks i løbet af få minutter.
 

Du kan læse den på både mobil, 

tablet og computer eller du kan vælge at printe de 

200 sider ud og bruge dem som en almindelig bog.

 

 

https://bit.ly/sundbekkenbundnu
https://bit.ly/sundb%C3%A6kkenbund


Direkte Link til bogen
https://bit.ly/sundbekkenbundnu

Hanne Buggild

Du kan også læse mere på om bækkenbunden 
og om de andre produkter du kan få gavn af på

 

hannebuggild.dk

På hannebuggild.dk finder du også et fint udvalg

af bækkenbundskugler og glidecreme m.m.

http://hannebuggild.dk/


Mange hilsner Hanne

jeg håber vi snart ses igen...

Har du spørgsmål til mig så kan du altid sende en mail til

mig på mail@hannebuggild.dk, så skal

jeg nok svare hurtigst muligt og næsten altid indenfor 24 timer.


