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Nytt tilbud for deg
med stive muskler
VANNTRYKK: Vannjetdyser sørger for massasjen.

ET NYTT massasjetilbud har gjort sitt inntog på Sunndalsøra og vi har testet.
BODIL RØD

SUNNDALSØRA: Det er venninnene Magny Kjølstad og Line
Melkild som har investert ikke
så lite penger i prosjektet. De
har installert seg i nyoppussede lokaler, der Taxi-sentralen
var før. Vi lovte å nevne at det
er tilrettelagt for handikappede både med inngang og toalett.
FRA USA. Elee aquamassage kommer fra USA og det var
i Canada Magny første gangen
kom i kontakt med denne typen massasje.
– Jeg var der på besøk, og da
vi var på et kjøpesenter der de
hadde dette tilbudet måtte jeg
bare prøve den. Etter det har
jeg aldri glemt hvor utrolig deilig det var.
Det hele foregår ved at du
legger deg på magen inn i maskinen, fullt påkledd, Det eneste du må ta av er sko og belte.
Så senkes et lokk med en vanntett nylonduk over deg. Inne i
lokket finnes 36 vannjetdyser
som sørger for massasjen. Det
kan velges i mange forskjellig
programmer. Dysene kjøres
fram og tilbake over kroppen
og vi skal glatt innrømme at

AVSLAPPING: Magny etter en herlig stund med vannmassasje. Øretelefoner med avslappende musikk hører med.
det kjentes utrolig deilig på stramme journalistskuldre og
rygg. Vannet er varmt og kan
justeres fra 32 til 40 grader. Behandlingen tar 15 minutter.
TESTET. Aura Avis sin utsendte fikk prøve vidunderet.
Det opplevdes herlig avslappende, men uten at det gjorde
vondt. Stive journalistskuldre
storkoste seg under behand-

DAGLIG LEDER: Magny Kjølstad håper på mange kunder.

lingen. Vanntrykket gjorde at
musklene ble kraftig massert
uten at det gjorde vondt i «vondtene», for å si det slik. At man
får fart på blodsirkulasjonen
er helt sikkert, for etterpå var
kroppen varm og samtidig merkelig lett.
Maskinen ble laget som behandlingsapparat i forbindelse
med fysioterapi og smertebe-

handling.
I følge brosjyren vil behandlingen være til nytte for de som
sliter med reumatisme, som går
og står mye i jobben, har vonde
skuldre og nakke, har en stressende hverdag, dårlig blodsirkulasjon og generelle muskelplager.
KAFFE. Enkelte steder har
også bedriftshelsetjenesten gjo-

DEMONSTRASJON: Magny og Line demonstrerer Eleemaskinen. Magny ligger inne i maskinen.

rt avtale med Elee-salonger.
Magny og Line inviterer bedrifter i Sunndal til å inngå slike avtaler.
Magny og Lene har intensjon
om å tilby mer enn bare vannmassasje. De ønsker at salongen skal bli et sted der folk
kan komme inn og slappe av, ta
en kopp kaffe og lese avisen.
Salongen er betjent på dagtid, men etter hvert vil det bli
slik at kundene kan gå hit på
egenhånd å ta massasje utenom åpningstiden. Magny, som
skal være daglig leder, sier at
det er bare å ta kontakt om
man ønsker å komme utenfor
den vanlige åpningstiden.
Til den offisielle åpningen,
som ikke er tidfesttet ennå,
kommer importøren fra Hamar,
som er fysioterapeut. Hun har
lang erfaring med vannmassasje og vil kunne svare på mange
spørsmål.

