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Här får du tillbaka ditt leende

Den som känner mindre smärta, kan återfå sitt leende.
Många personer klagar över smärttillstånd. Besvären kan yttra sig på väldigt olika sätt, men personerna drabbas alltid både 
fysiskt och psykiskt.  Ibland väger de så tungt att vardagen blir en riktig belastning. Ju längre man letar efter en förbättring av 
situationen desto mer sjunker ofta hoppet att en verklig lindring  nns. Då  nns det inget skönare än det ögonblick då smär-
torna verkligen lindras. Det trollar fram ett leende.

Den som återhämtar sig och presterar kan också le.
Kroppsligt aktiva personer ställer stora krav på sig själva och närmar sig ofta sina gränser. Det tär på krafterna. Det är en bra 
känsla att man har gett allt. Men den känslan består endast när kroppen tillåts att återhämta sig, så att energireserven fylls 
på för att prestera igen. Dessa vilofaser och förberedelsefaser behöver kroppen för att samla ny kraft och ge hållbart bättre 
prestanda.

Den som är i kroppslig och mental balans kan också le.
I vardagen utsätts organismen för många stressituationer. Det tröttar ut. Men om energin bara förbrukas och reservoaren inte 
fylls på, råkar både kropp och själ ur balans. I värsta fall leder detta till utbrändhet. Desto viktigare är det att se helheten och 
försöka aktivera kroppens egna mekanismer. Så bromsas åldringsprocessen och kroppen får ny vitalitet och välbe  nnande.
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Vision. Mission. Detta är vi.

Vision - Främja människors förmåga att hjälpa sig själva
Vår uppfattning är att hälso- och sjukvårdssystemet i framtiden utökar sina resurser avsevärt och att möjligheterna till hälso-
satsning för människor i Europa och världen över tillhör det dagliga livet. Genom starka partnerskap med medicinsk fackperso-
nal, kommer våra produkter att inta en ledande roll genom att stödja människor att ta aktiv kontroll över sina liv och förbättra 
livskvaliteten. Vi banar vägen för att människor kan förverkliga detta i sina egna hem eller önskade miljöer på ett bekvämt sätt. 

Mission
Allt vi gör, gör vi för att hjälpa människor att aktivt kunna ta ansvar för sin egen hälsa. För större välbe  nnande och livskvalitet. I 
den meningen skapar vi lösningar som förenar ny teknik med skonsamma verkningssätt som ska vara tillgängliga för alla. Fokus 
ligger alltid på människan.

Detta är vi.
Vi är ett företag med värderingar som anknyter till våra produkter och som vi vill förmedla vidare. Grunden lades av vårt belgiska 
företags grundare Bruno Nuyttens som ville hjälpa sin far ur ett långvarigt, kroniskt lidande. Han  ck idén att tillgängliggöra 
andullationstekniken för människor i vardagen. Hans fars smärtor lindrades verkligen och han  ck ny livskvalitet. Sedan över 
ett decennium har vårt företag gett stöd till  er än 85 000 personer. Tillsammans med våra partners i olika länder, arbetar vi 
för fortsatt produktförbättring och optimal tillämpning av vetenskapliga rön och vi ger mycket personlig service till våra kunder.
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Andullation – innovativa verkningsprinciper
Andullation tillhör den nya generationens behandlingsmetoder som är baserade på biofysik. Det  nns 5 grundläggande verk-
ningsprinciper där andullationen kan ha en positiv inverkan på vår kropp.

Andullationen riktas inte mot ett speci  kt organ eller organsystem, utan påverkar de väsentliga kroppsfunktionerna positivt. Det 
lägger grunden för att bevara och återskapa god hälsa.

Andullation - Kärnan i ANDUMEDIC® 3
Andullation är kombinationen av mekanisk vibration och infrarödterapi på djupet. Produkten ANDUMEDIC® 3 tillåter alla att ut-
nyttja denna innovativa teknologi - när som helst och var som helst. Det är du som avgör hur mycket du investerar i din hälsa.

Utvecklad av väletablerade forskningscentrum
Andullationen utvecklades i nära samarbete med forskare, universitetssjuk-
hus och läkare. Den är även patentsökt.

Studier visar beprövad effekt
Hur framgångsrik andullationen är, visar inte bara många praktiska erfaren-
heter, utan även vetenskapliga tester baserade på ett stort antal studier.

www.hhpsverige.se/
/produkter/

massagesystem/
andullation/

Kärnan i ANDUMEDIC® 3 
Det är du som avgör



Verkningsprincip 1
Energiproduktion i cellen 
Andullation skapar elektriska mikroströmmar som stimulerar bildningen av ATP (adeno-
sintrifosfat). Denna process sörjer för att energin i våra celler ökar, vilket inverkar positivt 
på våra organ och därmed vår hälsa.

De 5 biofysikaliska verkningsprinciperna
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Verkningsprincip 5
Stimulering av lymf  ödet 
Lymfan är inte enbart en beståndsdel av vårt immunsystem, utan den bidrar väsentligt 
till bortforsling av slaggprodukter ur kroppen. Regelbunden stimulering främjar ett stabilt 
immunsystem och en väl fungerande ämnesomsättning.

Verkningsprincip 2
Överlagring av smärtsignaler
Andullationen möjliggör neurofysiologisk och hormonell överlagring av smärtsignaler. I 
första led utlöses positiva signaler i vår kropp, vilket förtränger smärtans negativa sig-
naler. På grund av denna överlagring får vår hjärna mer och mer positiva signaler som 
lindrar smärtan. I andra led säkerställer andullationen en regelbunden frisättning av en-
dor  ner. Endor  ner är även kända som "kroppens egna smärtstillande medel".

Verkningsprincip 4 
Igångsättning av avslappningsmekanismer
Kroppslig avslappning 
Ansträngande aktiviteter leder till muskelspänningar i vår kropp. Detta har till följd att 
musklerna inte tillförs tillräckligt med näringsämnen. Andullationen hjälper att utvidga 
blodkärlen och förbättra musklernas blodcirkulation. Näringsämnen tas upp igen och 
spänningstillstånd löses upp. 
Mental avslappning
Stress har en negativ inverkan på vårt nervsystem. Med andullation återfår man jämnvik-
ten, eftersom de positiva signalerna relativerar negativ inverkan. Och stressen minskar.

Verkningsprincip 3
Stimulans av blodcirkulationen
Många besvär är relaterade till dålig blodcirkulation. Vårt blod försörjer vår kropp med nä-
ringsämnen. Med dålig blodcirkulation är denna process störd och vi blir trötta och sjuka. 
Här visar sig även skillnader i blod  ödet mellan friskt och sjukt blod. Blodkroppar av sjukt 
blod klibbar ihop och skrumpnar. Därmed förlorar cellerna sin vitalitet och transporterar 
allt färre näringsämnen. Andullationen sätter blodet i rörelse och löser blodkropparna 
från varandra. Således blir blodet mer lätt  ytande och näringsämnen transporteras åter-
igen i större mängder. Och vi känner oss friskare och mera vitala.
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Hur kan 
ANDUMEDIC® 3 vara till hjälp? 
Användningsområden

Smärtlindring
"Det är så underbart! 
Det känns som om en tyngd fallit av." 
Rita Tischbein, smärtpatient

www.hhp.de/
schmerzlinderung

Prestation
"Jag använder systemet för avslappning, både före och 
efter träningen. Det mår jag mycket bra av." 
Fábio Coentrão, fotbollspelare

Hälsa & Friskvård
"Jag använder mig själv av andullation efter en lång 
och ansträngande dag."
Nathalie Stegemann, naturterapeut

www.hhp.de/
performance

www.hhp.de/
wellness



Fler än 85 000 nöjda användare

"Förr i tiden var jag själv idrottare. Jag ville hjälpa de andra
att komma upp på benen efter en idrottsskada. Jag 
har provat massagebänken själv och sedan dess använder jag den 
och min rygg mår mycket bättre."
Simon Fecher, sjukgymnast, 
Praktik i Niedernberg

"Andullationen kompletterar vårt koncept på ett meningsfullt sätt. Vi ställer 
oss positiva till nyutvecklingar som berikar livet för 
våra patienter."
Stefan Fränkle och Susanne Schmitt-Fränkle, 
Praktik i Mörlenbach

"Jag använder andullation för mina patienter på många olika sätt.
Min son brukar den för regeneration efter sin träning."
Nathalie Stegemann, naturterapeut, 
Praktiker i Ettlingen, Karlsruhe och Baden-Baden

Globalt i bruk
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Mer än 85 000 nöjda användare nyttjar ANDUMEDIC® 3 sedan 14 år tillbaka för smärt-
lindring, ökad kondition och wellness. Ni är hjärtligt inbjudna att lära känna 
ANDUMEDIC® 3 och dess möjligheter för just era behov.

Prestation

Sjukdomsbilder

Stress

Akuta smärtor

Smärtlindring 

Kroniska 
smärtor

Orkeslöshet

Överbelastning

Utbrändhet

Åldringsprocess

Risk för personskada

Hälsa & Friskvård



Smärtlindring
Vi tar dig på allvar

Förebyggande. Vid akut smärta. Vid kronisk smärta i samband med artros, 
 bromyalgi, nack-, muskelsmärtor och andra besvär.

 Mindre smärtor
 Bättre rörlighet
 Ökat välbe  nnande
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Vilka smärtor kan lindras?
Vi rekommenderar ANDUMEDIC® 3 för att lindra akuta och kroniska smärtor. Smärtlind-
ringen med hjälp av andullationsterapi sker i två steg. Den kan även användas i förebyg-
gande syfte, så att smärtor inte ens uppstår.

Lindring av akuta smärtor
Smärtlindringens första steg ger upphov till en signalöverlagring. Det betyder att meka-
niska vågor utlöser positiva signaler i kroppen, som förtränger smärtornas signaler. En 
kortvarig användning kan eventuellt vara tillräckligt för att lindra akut smärta.

Lindring av kroniska smärtor
Vid sidan av steg 1 används steg 2 för smärtlindring på en långfristig och regelbunden 
nivå. Detta leder till produktion av hormonet endor  n som även är känd som kroppens 
eget smärtstillande medel.

www.hhpsverige.se/
/produkter/

massagesystem/
studier/

Genomsnittlig smärtreducering: 50,7 %

Källa: Utvärderingen grundar sig på en datainsamling som gjorts på 4225 personer mellan 14 och 93 år. Undersökningstiden gjordes 2011-01-09 till 
2012-08-31. Uppdragsgivare: Deutsche Gesellschaft  für Andullationstherapie e.V.;  utvärderad av Karlsruher Institut für Technologie
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Användarna berättar

"För mig var andullation ett rent lyckokast. Jag skulle re-
kommendera alla att inte vara skeptiska utan att verkligen 
prova andullation. Det jag upplevde var så imponerande att 
jag knappt kan förstå vad som hänt."
Gisela Senger, patient som lider av  bromyalgi

"Det är så underbart! Det känns som en tyngd som faller av. 
Jag vet inte vad som gömmer sig i framtiden, men jag har 
allra bästa förhoppningar." 
Rita Tischbein, patient som lider av kronisk smärta

www.hhp.de/
referenzen

Personliga erfarenheter

Personliga erfarenheter från smärtpatienten Gisela Senger 
Gisela Sengers liv ändrades för fem år sedan i ett slag. Hon drabbades plötsligt och oväntat av starka smärtor som tvingade henna 
att acceptera en helt ny livssituation. Till slut konstaterade man att fru Senger hade  bromyalgi dvs.  bermuskelvärk. "Jag gillade 
mitt arbete, men det var oerhört påfrestande. På kvällarna var jag helt förstörd." De starka smärtorna tärde på hennes livsmod. 
Sedan blev Gisela Senger uppmärksam på andullation och produkten ANDUMEDIC®. 

Personliga erfarenheter från smärtpatienten Rita Tischbein
Sjukdomshistorien började för Rita Tischbein redan år 1968. Hon  ck körtelfeber som för henne innebar ett väldigt kritiskt sjuk-
domsförlopp. Efteråt blev hon aldrig riktigt av med sina smärtor. "Jag drog mig tillbaka och isolerade mig själv från allting. Jag 
ville helt enkelt inte träffa folk." Med en sökning på internet blev hon uppmärksam på andullation och dess verkningsprincip. Hon 
uppskattar framför allt att hon alltid har systemet i sin närhet.
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"Efter min svåra operation som förhindrade att jag  ck 
stroke kunde jag vinna ny livskraft tack vare andullation. 
Massagebänken från hhp har återskapat leendet i mitt liv."
Gotthilf Fischer (komponist och dirigent)

"Efter varje användning känner jag mig bättre för några 
timmar. Smärtorna är inte lika intensiva längre." 
Willy Reumers, patient som lider av ryggsmärtor

Personliga erfarenheter från Gotthilf Fischer 
Tillsammans med sina körer har Gotthilf Fischer bidragit till att göra den tyska folkmusiken känd i hela världen och byggt broar 
av fred mellan många folkgrupper. De kända "  skarkörernas" grundare kallades även "De ömma själarnas terapeut". En operation 
för två sedan och en rehabiliteringsåtgärd gjorde Gotthilf Fischer till användare av ANDUMEDIC® 3. "Massagebänken har varit till 
stor hjälp för min regenerering och nu vill jag också att den hjälper andra." 

Personliga erfarenheter från smärtpatienten Willy Reumers 
I sitt yrke som bagare har Willy Reumers alltid utsatts för belastningar. Med åren började detta märkas genom mer och mer 
ryggsmärtor. Han testade systemet för första gången för ungefär tio år sedan. "Sedan dess använder jag ANDUMEDIC® upp till 
tre gånger om dagen." 

© by Anne Huneck



Prestation
Hämta ny kraft

Uppvärmning. Prestationsökning. Regeneration.

 Optimal förberedelse
 Högre prestationsförmåga
 Förenklad regeneration
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"Jag kör olika program varje dag och då blir jag totalt av-
slappnad. Jag rekommenderar användningen till alla som 
lider av muskelvärk och mycket stress."
Sabine Schmitz (racingförare)

"Jag använder systemet för avslappning, både före och ef-
ter träningen. Det mår jag mycket bra av."
Fábio Coentrão (professionell fotbollspelare)

"Jag brukar använda ANDUMEDIC® efter varje match. Jag 
rekommenderar användningen, eftersom den hjälper mig 
att bli snabbare återställd."
David Ferrer (professionell tennisspelare)

www.hhp.de/
referenzen/prominente

Teknologi och vetenskap för prestation & återhämtning
Starka kroppsbelastningar gör att våra muskler hårdnar och att blodcirkulationen mins-
kar. Många verkningsprinciper kan användas med positiv effekt. Genom de vibrationer 
som andullationen ger mjukas musklerna upp och blodcirkulationen och lymf  ödet för-
bättras. Dessutom förs slaggprodukterna snabbare bort ur kroppen. Hela denna process 
hjälper vid regeneration efter idrott eller efter kroppslig ansträngning och vi orkar på det 
hela taget mer. Infraröd djupvärme sprider välbehag och tillåter vibrationerna att tränga 
ännu djupare in i vävnaden. Den regenererande effekten förstärks och resultatet blir en 
kroppslig och även mental avslappning.



Friskvård
En källa för balans och skönhet 

www.hhp.de/
referenzen/wellness

Motverka ålderstecken. Motverka stress. Avslappning och rekreation. Kroppsformning.

 Fördröjda åldringsprocesser och kroppens  formförändringar
 Stressminskning och ökning av stresstålighet
 Fysisk och mental balans
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Kroppens formförändringar
Ämnesomsättningen utgör en faktor för vår kroppsvikt. Den ger uttryck för de biokemis-
ka processer som våra kroppsfunktioner behöver. Den aktiva ämnesomsättningen skiljer 
sig från person till person, varför den ena lyckas bättre med bantningen än den andra. 
Här hjälper andullationen att sätta fart på ämnesomsättningen och därmed att reducera 
vikt. Viktiga näringsämnen når enklare ut i vår kropp och slaggprodukter förs bort.

Avslappning och regeneration för hela kroppen
Våra muskler spelar en väsentlig roll för vår fysiska och mentala regeneration. Ansträng-
ande arbete och stressituationer leder till hårda muskelspänningar, som dock kan lösas 
upp. Med hjälp av andullation mjukas musklerna upp. Vi får avslappning på djupet och 
kan regenerera hela kroppen.

Minskar stress och förebygger utbrändhet
Stress kan leda till olika sorters besvär. I värsta fall drabbas patienten av utbrändhet. 
Ihållande, negativ stress kallas även disstress. Orsaken till detta ligger ofta i psykiska be-
lastningar. Vår stressituation avgör hur bra vi handskas med vardagslivet på jobbet och 
i hemmet. När avslappningsmekanismerna kommer igång, balanseras det vegetativa 
nervsystemet och man klarar stress bättre. Stressnivån sjunker och stresståligheten ökar.

Motverka åldringsprocessen aktivt
Ju äldre vi blir desto mindre energi produceras av våra celler. Vi lider i ökande grad av 
besvär och har lättare för att bli sjuka. Med andullationens verkningsprincip 1 stimuleras 
cellerna till att producera mer energi, vilket i sin tur sätter igång bildningen av kollagen. 
Detta är viktigt för vår bindväv och ett välfyllt underhudslager. Stimulerad blodcirkulation 
och frisatta avslappningsmekanismer främjar denna process ytterligare genom ökad 
ämnesomsättning. Aktiveringen av kroppsegna mekanismer möjliggör att besvär lindras 
och förebyggs. 



ANDUMEDIC® 3
Produktfamiljen

Grundstenen för det första hhp-systemet 
lades för mer än 10 år sedan. Sedan dess 
har teknologin utvecklats vidare och med 
nya komponenter tillkom även  er fördelar. 

Sedan 2014  nns den nyaste versionen AN-
DUMEDIC® 3 på marknaden.
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ANDUMEDIC® 3 
Denna certi  erade ANDUMEDIC® 3 version  nns i de klassiska färger-
na blått och gult, likt sin framgångrika föregångarmodell. Funktions-
sättet liknar ANDUMEDIC® 3 Home.

ANDUMEDIC® 3 Professional
För professionellt bruk
Den certi  erade varianten ANDUMEDIC® 3 Professional har utveck-
lats framför allt för dagligt bruk hos sjukgymnaster, läkarpraktiker , 
sjukhus, terapeuter, SPA-verskamhet och företag. Många yrkesan-
vändare använder denna version för att optimera sina behandlings-
möjligheter.

ANDUMEDIC® 3 Home
För privatanvändare
Versionen ANDUMEDIC® 3 Home är en certi  erad medicinsk produkt 
för användning inom privata hushåll. Den ger användaren möjlighet 
att utnyttja andullationens unika teknologi för hemmabruk och på 
varje önskad plats.

www.hhpsverige.se/
produkter/

massagesystem/
produkter/

andumedic-3-pro/

www.hhpsverige.se/
produkter/

massagesystem/
produkter/

andumedic-3-home/



Exklusiv utrustning
Perfekt harmoniserade 
komponenter

Termodynamisk 
nackkudde
Huvudstödet garanterar en optimal och be-
haglig nackposition. Den kompletteras av 2 in-
fraröd-värmestrålare och en värmekudde.

Infraröd-ryggkudde
Den  exibla infraröd-ryggkudden har ytterligare 
2 infraröd-värmestrålare.

3

3

2

2

Systemets grundelement
Systemets grundelement kan vikas ihop och är 
enkelt att transportera. Det kan med fördel pla-
ceras på en säng eller på andra ytor där behand-
lingen ska ske. Elementet innehåller 15 integrera-
de vibrationsmotorer.

1

1

Bältesandullator
Med hjälp av två ytterligare motorer förstärker 
bältesandullatorn impulserna vid magen och 
överkroppen. 

Power-andullator
Benen stimuleras med hjälp av 4 vibrationsmo-
torer.

Premium underrede   
(optionalt tillbehör)
En stabil uppbyggnad erbjuds med underredet i 
rostfritt stål som har 6 ben. 

4

4

5 7

6
8

Infraröd-fotre  exkudde
Genom stimulering av fotre  exzoner uppnår 
man en positiv inverkan på respektive organ och 
kroppsvävnad.

Hjärt-balans-kudde
Med ett upphöjt benläge kommer kroppen att 
hamna i optimal balans.
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Manuellt reglage
Med det manuella reglaget kan man välja an-
vändningstid och program samt diverse indivi-
duella inställningar. ANDUMEDIC® 3 förfogar över 
sammanlagt 6 grundprogram och 14 medicinska 
program. Där  nns redan färdiga förinställningar 
för intensitetsnivåer och för infraröd-djupvärme. 
Intensiteten kan justeras individuellt i varje pro-
gram.

Program 10
Program 10 kan vara till hjälp vid artritiska leds-
märtor eller reumatism. Särskilt på morgonen 
hjälper användningen kroppen att komma igång. 

Program 18
En uppmjukning av muskulaturen och den rätta 
frekvensen kan främja djup avslappning och sti-
mulera den nödvändiga energiproduktionen för 
en hälsosam dygnsrytm.

5

7

6

8

2 av de mest omtyckta programmen:
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Produktdetaljer

Beprövad kvalitet 
Säkerhet och tillförlitlighet betyder mycket för oss. ANDUMEDIC® 3 har testats enligt den tyska lagen för medicinska produkter 
klass 2 A (jfr. 93/42/EWG). Vår licensierade tillverkare METEK GmbH producerar våra produkter i Leinefelde-Worbis, Tyskland. 
Hela produktionsprocessen lyder under de högsta kraven och kontrolleras noggrant. Detta garanterar att högsta kvalitetsanspråk 
uppfylls.

Made in Germany
Med anledning av våra höga kvalitetskrav och för er säker-
het sker vår tillverkning i Tyskland.

Mått (LxBxH)
utfälld ca 196 x 75 x 8,5 cm
hopvikt ca 113 x 75 x 17,5 cm

Vikt ca 19 kg

Tillverkargaranti 2 år

Patentering
Patentansökan föreligger (IR-nummer: 952 884).

MADE IN GERMANY

EIN GEPRÜFTES
MEDIZINPRODUKT

Zerti  katsinhaber/Produzent:
METEK GmbH, Leinfelde



Fördelarna i överblick

 Mindre smärtor
 Bättre rörlighet
 Ökat välbe  nnande
 Optimal förberedelse
 Högre prestationsförmåga

Kvalitet som ni kan lita på ANDUMEDIC® 3 
tillverkas i Leinenfelde, Tyskland.

 Förenklad regeneration 
 Fördröjda åldringsprocesser 

 och kroppsformning
 Stressminskning och ökning av stresstålighet
 Fysisk och mental balans
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Starka partnerskap

Slutord

Med andullationen vill vi överlämna en fantastisk möjlighet för er hälsa och välbe  nnande i era händer. Vi botar inga sjukdomer 
och det påstår vi inte heller. Andullationen stimulerar vår kropp med hjälp av fem verkningsprinciper. Detta bekräftas av allmän 
medicinsk kunskap och visas även i studier. Vi kan inte lova några underverk och har inte för avsikt att påstå detta. För att få en 
långtidsverkan bör andullationen användas långvarigt. Med ANDUMEDIC® 3 har ni behandlingen i era egna händer.

Tyska olympiska sportförbundet (DOSD)
Med ca 28 miljoner medlemmar i sammanlagt 91 000 idrottsföreningar är Tyska olympiska idrottsförbundet 
den största föreningen i Tyskland. Idrottsförbundet rekommenderar våra hhp-produkter. ANDUMEDIC® 3 har 
omfattande testats och rekommenderats.

Tyska apotekarförbundet (BVDA)
BVDA är ett förbund som bildats av apotekarna i hela Tyskland. Förbundet engagerar sig i de tyska privat–
apoterkarnas ekonomiska intressen. Genom sitt samarbete med hhp stärker BVDA positionen sina medlem-
mars marknadposition.

IAAT
Vetenskapsmän, terapeuter, användare och intressenter i hela Europa har redan från början varit i god kon-
takt och stått i aktivt utbyte. Detta utgör en plattform för forskningsarbete, terapimöjligheter och fortbildning 
inom andullationsterapin. Sammanslutningen av de enskilda, nationella förbunden ledde till det gemensam-
ma europeiska förbundet EAAT med säte i Bryssel. Tack vare det globala intresset av andullation och fortsatt 
forskning ombildades det europeiska förbundet vid årsskiftet till en internationell förening med namnet IAAT 
- International Association for Andullation Therapy.
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