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Daglig leder ved Treningsverkstedet BA Terje Ditlefsen, demonstrerer hvordan massasjesengen Aquama
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Van(n)vittig
massasje

45830145

RANA: I 2007 fikk
Treningsverkstedet
BA Norges første
Aguamassage. Nå
har daglig leder
Terje Ditlefsen
endelig fått
dokumentasjon
på at den er helsefremmende.
Anette Fredriksen
Anette. Fredriksen@ranablad.no

75125500

Aquamassage er en helsefremmende massasje som
skal hjelpe mennesker med
leddgikt,
fybromyalgi,
bechterevs og lignende
lidelser. Undersøkelser fra
USA og Frankrike viser til
gode resultater av behandlingen.

Aquamassage
var
i
utgangspunktet utviklet til
helsefremmende
arbeid,
men har i seinere tid også
blitt brukt som velværeprodukt for kvinner og menn i
Europa.
Kvinneguiden skriver at
vanntrykket
stimulerer
blodsirkulasjonen og virker
forebyggende mot cellulittdannelse på lårene. I tillegg
fjerner den stress og ømme
muskler. På travle dager
kan man få en 15 minutters
vannmassasje som tilsvarer
en time klassisk massasje.

Smertelindring
Ditlefsen presiserer at
Aquamassage ikke er en
erstatning for klassisk massasje, men et supplement.
Nå har det kommet to til

Aquamassage i Norge.
Målgruppen for Aquamassage er de som trenger det
mest. Maskinen gir en blanding av massasje og varmebehandling.
– Vi har hatt maskinen
siden mars 2007. Da var vi
de eneste i Norge som kunne tilby denne type massasje. Nå har vi fått dokumentasjon som viser at Aquamassage er helsefremmende, sier daglig leder på
Treningsverkstedet BA Terje Ditlefsen.

Tørr vannmassasje
Man legger seg på magen
inn i maskinen som ser ut
som en solarium. Spesielt
for menn er det anbefalt å
ligge på mage. Over deg
legges det en presenning.
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assage fungerer.
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På flyplasser
I Europa er Aquamassage
blitt vanlig. I flere byer er
vannmassasjen et tilbud på
flyplasser. Den kan selvbetjenes og skreddersyr det
programmet som ønskes.
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–
Har
man knekt en fot så stiller man bare inn sånn at
strålene ikke treffer foten,
sier Ditlefsen.
Ditlefsen jobber nå med
å gjøre undersøkelser av
brukerne i Norge. Så langt
er det kun referanser fra
USA og Frankrike.
Ditlefsen er livsstilskonsulent og jobber med å
fremme livskvaliteten i
hverdagen.

får fysiske skader
av å være psykisk
sliten. Mønsteret er
at det blir mer og mer
stressykdom. Vi håper
denne investeringen
kan være med på å lindre
noe av dette, sier Ditlefsen.
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Mellom presenningen
og lokket er høytrykksspyleren og du
blir spylt mør av 36 datakontrollerte, varme, pulserende vannstråler.
Maskinen buldrer litt og
det er greit å høre på
musikk og lukte på deilige
aromadufter dersom det er
ønskelig. Aquamassage er
perfekt for den blyge. Siden
presenningen beskytter brukeren mot vannet trenger
man ikke å kle av seg klærne.

Mer stress
På Treningsverkstedet BA
arbeider man seg ut av
sykemeldingen.
– Utviklingen er at flere

Terje Ditlefsen og massasjesengen Aquamassage.

