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Energisk påfyll med
Aqua Massage

Mange bedriftsledere har etter
hvert innsett at en effektiv arbeidstaker, er en positiv arbeidstaker. Firmaer som tar
vare på sine ansatte kommer
ofte også bedre ut av det økonomisk.

Stadig refereres det til redusert sykefravær og kraftig vekst i en
rekke bedrifter rundt om i Norges land. Et av fellestrekkene for
disse bedriftene er at de har tatt HMS og trivsel i hverdagen på
alvor.

Forebygger og lindrer

Av Ronny Skas

Vi ønsker alle våre forbindelser
en riktig God Jul og et Godt Nytt År!

Agilents nye
U124xA serie

Aqua Massage er en medisinsk
dokumentert massasjealternativ. Den har mange massasjemuligheter og masserer på tre
sider av kroppen samtidig.
Legg deg i maskinen, velg program og start maskinen. Det
hele tar kun 15 minutter.
- Vi har kjempetro på dette
produktet og vi får mange
svært positive tilbakemeldinger, forteller Hilde Bredesen hos Aqua Massage. Mange
mennesker sliter med muskelog skjelettplager i en travel
hverdag, og vi mener vi har
funnet løsningen.

- I tillegg en følelse av velvære har Aqua Massage også dokumentert medisinsk
virkning på muskel- og skjelettplager, forteller daglig leder og fysioterapeut
Hilde Bredesen hos Aqua Massage.

I sin tidligere jobb som fysioterapeut kom Bredesen ofte i

Nivå - Trykk
Temperatur - Mengde

Enkel og driftsikker
Mange målefunksjoner
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AC/DC –V+V, µA, Ohm
Hz, kontinuitet, diodetest
Temperatur, kapasitans
Bryter-/rele teller
Harmonisk ratio
Datalogging
Justerbart skjermlys
Opphengsfunksjoner
Et godt utvalg av prober og sensorer
CAT III, 1000V med overspenningsbeskyttelse
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kontakt med arbeidstakere
som slet med ulike plager. Plager som uten behandling kunne
føre til sykemeldinger og
lengre fravær.
- Det var ikke sjelden å høre at
det var takket være meg og
min behandling at de fortsatt
var i jobb. Det var selvfølgelig
hyggelig å høre, men det fikk
meg også til å tenke at det må
jo finnes andre tilbud som også
kan hjelpe disse menneskene,
smiler Bredesen.
- Og det var i min søken etter
alternativer at jeg kom over
Aqua Massage. Denne unike
maskinen kan gi svært mange
arbeidstakere den lindring eller hjelpen de trenger for å
kunne fortsette i jobb, fortsetter hun.
- Maskinen kan rett og slett gi
slitne medarbeidere tilbake
overskuddet.
Aqua Massage kan være installert på arbeidsplassen og
trenger minimalt vedlikehold.
- Medisinsk dokumentasjon viser at Aqua Massage i løpet av
et kvarter gir de samme resultatene som en time med vanlig
massasje, forklarer den blide
fysioterapeuten.

Behagelig og avslappende
Lyttende til rolig musikk kjennes de kraftige vannstrålene
godt der de bearbeider slitne
muskler. Det kjennes ut som
mange hender jobber kraftig
med hele kroppen samtidig.
Etter få minutter etter kjennes
en veldig behagelig ro som velter inn. Brått blir det stille og
de tilmålte 15 minuttene er
over.
Ute av maskinen igjen blir man
nesten litt overrasket over det
velvære som kjennes.
Musklene er varme og kroppen
føles rask. Det er lett å forstå
at den varme massasjen kan
være godt for verkende muskler og ledd. Ønskes massasje
på spesielt område på kroppen
ordner maskinen også det.
- Arbeidsgiver kan spare store
summer med denne Aqua Massage-maskinen, mener Bredesen.
- Den holder muskel-/skjelettplager på avstand, bidrar til å
skape fornøyde medarbeidere
og i tillegg er den billig å lease,
avslutter daglig leder Hilde
Bredesen.
For mer informasjon:
Aqua Massage, daglig
leder/fysioterapeut Hilde
Bredesen, mob: 92 06 23 53,
e-post: post@aquamassage.no,
www.aquamassage.no

