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Man ved, at man har et godt produkt, når 
kunderne vender tilbage år efter år.
 Den sandhed kender de hos FBS Massage, 
som efter snart 30 år på Frederiksberg stadig 
holder den faglige fane højt og tilbyder profes-
sionelle behandlinger inden for fysiurgisk/
sports-massage, akupunktur, zoneterapi og 
cupping.
 Klinikken blev oprindelig startet af Jon 
Tomas Nielsen med base i Frederiksberg 
Svømmehal, men ejes i dag af den erfarne aku-
punktør Dijana Vucelic, der leder et team af 13 
specialiserede behandlere:
 ”På tværs af alle vores behandlinger har 
vi altid klienten i centrum,” fortæller hun. 
”Vi tager udgangspunkt i den individuelle 
problemstilling og tilrettelægger det rigtige 
behandlingsprogram. 
 Det kan bl.a. indeholde akupunktur, 
zoneterapi, bindevævsmassage, akupressur, 
triggerpunkts-massage, cupping, stræk og 
fl ere andre elementer. Det betyder også, at 
langt de fl este oplever en bedring og følelse af 
velvære allerede efter den første behandling.”

 Dijana Vucelic har selv altid haft en kær-
lighed til kroppen og den fysiologiske og 
psykologiske udvikling, fortæller hun:
 ”Jeg ville egentlig have uddannet mig til 
fysioterapeut, men jeg endte med at blive 
akupunktør i stedet, fordi jeg blev forelsket i 
den kinesiske fi losofi  og evnen til at få krop 
og psyke til at arbejde sammen. Derudover 
er jeg uddannet massør, auriculoterapeut og 
cupping-behandler, ligesom jeg har en stor vi-
den om bl.a. zoneterapi og øreakupunktur. Det 
giver mig et stærkt fundament for at behandle 
hele kroppen.”

En klinik med historie
Dijana var med i mange af årene, hvor Jon To-
mas Nielsen var ved roret, og hun regner ham 
stort set som en ekstra far. I sommeren 2018 fi k 
hun endelig fået fod under eget bord, idet hun 
har købt lokalerne, hvor klinikken ligger. Ånden 
fra årene i Frederiksberg Svømmehal lever dog 
videre, fortæller hun:
 ”FBS Massage har altid været garant for 
professionelle behandlinger, og det er vi 

fortsat. I dag er vi hele 13 behandlere tilknyttet 
i klinikken: Fysiurgisk massører, zoneterapeuter, 
akupunktører, kropsterapeuter, eksperter i lym-
fedrænage og cuppingbehandlere. Det gør, 
at vi kan arbejde med kroppen som en helhed 
– fi nde årsagerne til problemerne i stedet for 
blot at behandle symptomerne.”
 I det hele taget elsker FBS-teamet at hjæl-
pe mennesker med at få deres krop tilbage i 
balance:
 ”Symptomerne i kroppen er som en alarm. 
Jo mere vi lytter til vores krop, des sundere og 
stærkere bliver kroppen og psyken. Vores mål 
som behandlere er derfor også, at vi får vores 
klienters krop i så god balance, at den faktisk 
kan reparere sig selv. Det er det allervigtigste 
skridt mod helbredelse.”
 Ud over de mange smertelindrende og 
helbredende behandlinger tilbyder FBS Mas-
sage også velværebehandlinger, fx massage 
for mødregrupper og fi rmaer – eller parmas-
sage for kærestepar, veninder, mødre, døtre 
og andre, der gerne vil nyde lidt kvalitetstid 
sammen i afslappende og rolige omgivelser. 

Efter 22 år i Frederiksberg Svømmehal rykkede 
FBS massage for 6 år siden over gaden til Aksel Møllers Have 
nr. 30. I dag står Dijana Vucelic bag den succesfulde klinik.

FBS Massage 
kan snart fejre 

30 års jubilæum


