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Jeg investerte i aquamassage maskien fordi jeg så noen
muligheter for gevinster bade økonomisk og faglig, og det har jeg
ikke angret på!
Denne maskinen gir en meget god hel kropps massasje, samtidig
som den også gir en god varmebehandling. Mange mener denne
behandlingen til og med er enda bedre enn all annen tradisjonelle
massasje på benken!
Mine pasienter er svært fornøyd med aquamassage tilbudet, fordi
det gir både mye smertelindring, og avslapning. Mange sier at de
endelig kan slappe av skikkelig, og så mye mer enn vanlig etter en
runde i denne maskinen, og det trengs i en stressende hverdag i
vår tid.
De som synes å ha mest effekt av Aquamassage behandlingen er
de med muskel- skjelett problemer, spesielt de med myalgi,
(kontorarbeidere med nakkeproblemer, dorsalgi (ikke discus
saker), artrose og revmatiske pasienter, samt pasienter med
whiplash, astma og- lungepasienter og noen idrettsskader.
Mange lungepasienter har fantastisk effekat av denne
behandlingen da den virker veldig slimløsende. Mange gir
tilbakemelding om at de nesten ikke har lundebentennelse mer,
og kan redusere på medisin!
Jeg tror som fysioterapeut at denne maskinen vil ha stor nytte
innen vårt arbeidsfelt når det gjelder muskel-og skjelettlidelser,da
effekten og egenskapene til maskinen gir veldig bra
smertelindring.

Jeg kjøpte min maskin i mai i 2010. Jeg har ikke annonsert eller
markedsført denne maskinen, men kun basert min inntekt på mitt
pasientgrunnlaget som fram til i dag har vist en veldig god
økonomisk fortjeneste! Ikke minst frigjør maskinen også mye tid
for meg.
Jeg har lagd litt ulike priser avhengig av refusjon.
Jeg vil også peke på de økonomiske fordelene ved denne
investeringen. Veldig mange pasienter etterspør og ønsker
massasje når de oppsøker fysioterapeut, dermed tenkte jeg
denne maskinen kan tilfredsstille dette behovet for massasje.
Ett stort antall av mine pasienter vil ta aquamassasje i tillegg til
min behandling, så dette har vært en veldig god investering for
instituttet, og ett behandlings supplement pasientene er veldig
fornøyde med!
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