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En för arbetsgivaren välinvesterad återhämtningspaus som ger ökad 
kreativitet och friskare personal ! Ökar koncentrationsförmågan och ger 
smärtlindring. 



Problemet

Smärtsamma tillstånd som ryggskott, diskbråck och 
ischias drabbar 8 av 10 någon gång i livet. Stress, svårt 
att sova, högt blodtryck, orkeslös, ofta huvudvärk, 
koncentrationssvårigheter är tidiga symptom på att man 
är inne i en negativ livsspiral.



Är du stressad, leder detta bl.a. till ökad produktion av  
Noradrenalin och Kortisol. Detta leder bl.a. till: 

Ökad risk för infarkt och blodpropp,  Sömnstörningar,  
Diabetes, Övervikt, 
Försvagat immunförsvar, Minskad produktion av 
könshormoner,  Huvudvärk och stel nacke, 
Muskelsmärta/stelhet i muskler, Svullna körtlar, 
Försämrat minne, Depression, Aggressivitet.

Enligt stressinstitutet i Göteborg

• 70% av patienterna är kvinnor.
• Medelålder 42 år.
• De flesta patienterna har fast arbete och familj.
• De flest upplever att de har brist på tid.
• De flest lider av insomnia.



Fakta om sömn!

Sömnen delas grovt sett in i tre faser: 
Ytlig sömn, djupsömn och REM-sömn. Normalt sover 
vi sju till åtta timmar per natt. Sömnen går i cykler där 
sömnens djup varierar. En normal natt hinner vi med 
4 sömncykler. Ungefär halva nattsömnen består av 
ytlig sömn, en fjärdedel är djupsömn och en fjärdedel 
REM-sömn.

Vid lätt till medelsvår sömnbrist är det relativt sett 
främst den ytliga sömnen och REM-sömnen som 
drabbas. Djupsömnen påverkas i 
relativt mindre omfattning. Det omvända gäller när 
man tar igen sömnbristen. Då ökar både den ytliga 
sömnen och REM-sömnen snabbare och kraftigare än 
djupsömnen. Men efter svår sömnbrist måste 
djupsömnen kompenseras först. 

”Läkemedelsvärlden 2017”



Massage ger
återhämtning och

frisk personal! 



Vid en arbetsdag utan 
återhämtningspaus är energinivån nere vid 50% i slutet av 
dagen.

Med en 15 minuters återhämtningspaus är energinivån tillbaka 
på ca 90% - d.v.s 40% bättre effektivitet

Källa: Studie gjord vid Harvey University i USA

En medicinskt studie visar att regelbunden massage minskar 
kroppssmärta upp till 60%

Effekt efter 10 dagars behandling med massagefåtölj.  Antal 
testpersoner: 40

Källa: Dr. H- Goebel. Schmerzklinik, Kiel, Tyskland)



Fakta om Fuji 
Cyber Relax!



Fuji’s massage fåtöljer är de enda på 
marknaden som är godkända som medicinsk 
utrustning.  Borgar för högsta kvalitet – både 
tekniskt och prestanda!

JP-100 massagestol med 18 
automatprogram utvecklad med 700  
detaljinställningar!

Axlar och  nacke

Helkropps stretch

Twist program

Fotmassage



FUJI CYBER RELAX
EN VINSTMASKIN!
Höjer livskvalitén.

Avdragsgill som Friskvårdsprodukt.

Bästa medicinen mot stress och dess biverkningar.

Stödjer företag att följa nya arbetsmiljölagen med att man 
skall förebygga ohälsa på arbetsplatser, (AFS) 

Växla över friskvårdspengen till en massagestol, företag utnyttjar
endast max 70% av ersättningen till sina anställda.

Omvårdnaden av personal med en massagestol sänker sjukskrivningar.

Kostnaden i investeringen för er personal är mindre än kostnaden för en
sjukskrivningsdag i månaden. 



Vi skapar rummet hos 
er, Sinnenas Rum!

Fuji Cyber Relax är en medicinskt
certifierad massage stol. Vi hjälper er
att hitta rummet, ytan eller andra
smarta sätt att hitta er
återhämtningsoas där kropp och själ
kan läka.



De flesta arbetsplatser hittar sitt egna rum!



Mitt motto är att alla skall må bra 
och ha ett liv som är smärtfritt.

Vår massagefåtölj erbjuder den 
hjälp som så många behöver.
Mitt team arbetar alla med samma 
fokus, att hjälpa människor att må 
bra.

Jag har sammanfört:
så att vi tillsammansde allra bästa 
förutsättningarna.

•Massageterapeuter
•Kiropraktorer
•Naprapater
•Musiker
•Avslappnings pedagoger
•Den tekniska supporten

Välkommen att kontakta oss och 
vårt team.

Tack för  att ni tittade på vår presentation

Läs mer om oss på vår 
hemsida:
www.friskonomen.se

VD: Glenn Öfverström Huvudkontor Massagestolar
Friskonomen AB
Bultgatan 40B,
442 40 Kungälv, Sverige
E-mail:info@friskonomen.se

Telefon: +46 (0)31 352 93 80
Mobiltelefon: +46 (0)70 366 74 18
Öppettider:08:00-16:00 (GMT +1)


