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© Sinnenas rum en upplevelse  

 

Vi arbetar med att bygga upp rum för gym och företag med 
mera. Att kunna gå undan och sitta i en oas med musik och 
avslappnad miljö stärker effekten av att få njuta i en Fuji cy-
berrelax massagefåtölj.  

Vi hittar utrymmet för detta hos er och ser till att ni får något 
som alla kommer att uppskatta.  

Sinnenas rum är ett komplement i vår verksamhet och är helt 
unik.  

 

-Andelen sjukfrånvaro på en arbetsplats till följd av stress och 

trötthet är ca 25% inom EU. 
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         Stress 
och 

Varför massage? 

 

Sedan över tusen år har massage fungerat som lindrande och 

förebyggande behandling. 

Massage mjukar upp, ökar blodcirkulation, förbättrar  

genomblödning av hjälper kroppen att frigöra slaggprodukter. 

 

Massage har även en stor effekt på att minska stress-

nivån i kroppen.  

 

Vid nära kroppskontakt frigör kroppen ett hormon, Oxytocin – 

kroppens eget Valium – som skapar lugn och motverkar 

stress. 

 

Att regelbundet, ett flertal gånger per vecka, få massage är 

bland de mest effektiva sätten att bli av med bl.a.  

stresshuvudvärk, stela axlar, musarm, sömnstörningar etc. 

 

De flesta icke akuta ryggproblem behandlas med stor 

framgång med massage. 

 

-Andelen sjukfrånvaro på en arbetsplats till följd av rygg, 

nacke, axlar, huvudvärk, otrivsel, belastnings eller  

förslitningsskador är ca 33% inom EU. 

 

-Enligt Karolinska institutet drabbas 8 av 10 svenskar någon 

gång i livet av någon form av ryggbesvär. 
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Massage för alla - Sinnenas rum 

Fuji Cyber Relax leder den tekniska utvecklingen sedan 1954. 
Medicinskt Certifierade produkter med högsta kvalitet. 
Unika Massageprogram såsom Helkroppsstretch, höfttvistmassage 
m.m. 
 
Unika Betallösningar såsom SMS, QR-Kod, Betalkort m.m 
Friskvårdskoncept för arbetsplatser med återhämtning och mas-
sage. 

Alternativen är många med full support, garantier samt utbildning. 
För träningscentra är det en service man förväntar sig idag. Massa-
gestolen är ett utmärkt komplement till de övriga behandlingarna 
man oftast har. 

Företagen tjänar pengar genom detta alternativ till friskvård. Alla 
vill inte gå på gym utan möjlighet till en massagestol har visat sig 
vara mycket uppskattat inslag på arbetsplatsen. 

Generellt kan man säga att månadskostnaden i hyra motsvarar en 
sjukskrivningsdag för arbetsplatsen. Man har också tagit sitt  
arbetsgivaransvar med friskvård för alla. 

Uthyrning 

Avbetalning 

Kortlösningar 

Myntbox 

 

Företaget 

Gymmet 

SPA 

Hotellet 

Sjukhus 

Mottagningar 

Privatperson 
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Bultgatan 40B 

442 40 Kungälv 
 

Tel. 070-3667418  

Avtal och köp 
 
Glenn Öfverström 
 
Tel. 0703-667418 

Teknisk Support 
 
Bjarne Karlsson 
 
0703-121519 

 

Frågor om  
massage 

  

Glenn Ljunggren 

Massageterapeut 
 
0702-548602 

Frågor om  
massage 

  

Jenny Norman 

Massageterapeut 
 
0735-931998  

Frågor  
om massage 

  

Richard Jildenmyr 

Massageterapeut 
 
0705-927329  

Frågor  
om massage 

  

Camilla Eriksson 

Massageterapeut 
 
0707-653667 


