Brett användningsområde
Andullation tillhör området för biofysisk terapi och bygger
på alla att vätskor i kroppen sätts i svängning. Genom att
andullations-frekvenserna av en viss våglängd kopplas
samman med kroppsvätskorna och skapar på så sätt en
svängning i hela kroppen.
Andullationsterapin kan tillämpas i alla åldrar -oavsett
friska eller sjuka. Hemma hos privatpersoner såväl
som på sjukhus och kliniker.

Vetenskapliga studier med hhp
andullationsterapi-system
Många oberoende studier styrker den positiva
verkan av andullationsterapi-systemet

Starkt partnerskap

Revolution

Testad medicinsk produkt enligt lagen om
medicinska produkter MPG klass 2A

Bundesverband Deutscher Apotheker
e.V.(Tyska apoteken) är en samarbetspartner till hhp.
hhp andullationsterapi-systemet har testats
intensivt av det Tyska Olympiska Sportförbundet (DOSB) och rekommenderas av
dem.
Institutet för teknologi i Karlsruhe (KIT) är
en officiell forskningspartner till hhp inom
området för andullationsterapi.
Den tyska konsumentorganisationen är ett
förbund av konsumenter, för konsumenter.
och har testat hpp andullationsbehandlingssystemet med totalbetyget, mycket bra (1,2)
På grund av våra höga krav på kvalitet och
säkerhet så tillverkar vi bara produkterna i
Tyskland.

Det nya terapisystemet från hhp
hhp Sverige
Sågvägen 7
184 40 Åkersberga

Tel: 070-5102477
hhpsverige@gmail.com
www.hhpsverige.se

Har sedan flera år använts av privatpersoner,
på ledande tyska rehab-kliniker, läkare och
fysioterapeuter.

Utvecklat av specialister: Andullationsterapi-systemet
Besvär från ryggraden

Ryggsmärtor är en varningssignal

Dina fördelar i korthet



Ryggont är ett av de vanligaste besvären bland
befolkningen i dag och inte helt oväntat p.g.a.
arbetsrelaterat sittande, stående, böjning och lyft, med
samma enformiga rörelser och oftast felaktigt, belastar
ryggraden dag ut och dag in.




Och det är inte allt...

Det leder till följande problem













Lindring av smärta efter användning.
Djupverkande infravärme förstärker
effekten
Mjuka upp muskulaturen och
förbättra blodcirkulationen innan
behandling
Oberoende studier bekräftar att det
är verksamt mot smärta.



Muskelspänningar
Diskproblem i ryggraden
Smärta och migrän
Rubbingar i ämnesomsättningen
Återhämtningsproblem
Lymfbesvär
Dis-stress (negativ stress)
Störningar av genomblödning i
muskler, även på djupet.
Ischias problem
Reumatiska besvär
Sömnstörningar
Artros









Världsnyhet Power Andullator:
Stabiliserar benläget och överför
andullation i benen.
Sammanlagt 21 motorer (varav 2 i
andullationsbältet) i två olika storlekar,
speciellt anpassade för kroppsområdena.
Integrering av zonterapi och handmassage (stimulering av reflexpunkter).
Utbud av 6 bas- och 14 medicinska
behandlingsprogram som individuellt
kan anpassas.
TÜV-godkänd medicinteknisk produkt.
"Made in Germany" garanterar mycket
hög kvalitetsstandard och lång livslängd.
Mer än 100.000 användare.
Starka partners t.ex. Tyska farmaceuter
(BVDA).

Innovationer för maximal komfort

Ryggraden delas upp i halskotor, bröstkotor,
ländkotor och svanskotor

Även fötterna kan
stimuleras genom
zonterapi och infravärme

Djupverkande
infravärme för
nacken, ryggen
och fötterna

Fjärrkontroll med
LED-display med
20 olika program

Andullationsbälte
ger riktad effekt till
mage och baken

”Power andullator”
stabiliserar och överför
andullations-effekten
på en stor yta på
benen

Extra tillbehör:
Praktisk väska

Upplev, känn, och njut av - Andullationsterapi-systemet med djupverkande infravärme
Kvalitetssäkring genom det vetenskapliga rådet hos hhp. För vidare information se på www.hhpsverige.se

Extra tillbehör:
Madrassunderrede

