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FOTBAD: En del av behandlingen har bestått i å sitte en halv time med beina i vann. Fra venstre Terje Storholt, Magny Kjølstad, Grete Husby, Kjetil Sliper, Ann Helen Dragset, Berit Løseth og Ann Tørset. – Det øker på med folk som ønsker behandling eller produkter, men fortsatt er dette nytt for mange. Jeg er ikke i tvil om at markedet er der, og på sikt har jeg tro
på at jeg skal kunne leve av dette, sier Magny.

VANNMASSASJE: Terje Storholt får aquamassage av Magny. Maskinen som vannmasserer kundene koster nesten en halv million i innkjøp.
pet nevneverdig. Anfallene gjorde
ham svimmel, tung i hodet og
førte til at han følte seg generelt
uvel. Og anfallene kom ofte – og
varte lenge.
– Jeg har nok hatt flere dager
med migrene, enn uten.
Allerede før jul forsøkte Stor-

holt flere behandlinger med
vannmassasje hos Magny. Ganske
raskt merket han en effekt. Etter
hvert forsvant plagene.
– Siden jul har jeg ikke hatt migrene i det hele tatt. Det er helt
utrolig, og jeg er helt sikker på at
det ikke er noen tilfeldighet.

AQUAMASSAGE

D-TOX FOTBAD

VIVATAP

■ Du legger deg inn i en maskin, som
kan likne på en solariumsseng. 36
vanndyser masserer på tre sider av
kroppen samtidig. Uten verken å ta
av klærne eller bli våt (kroppen er
beskyttet av en vanntett duk i maskinen) får du både akupressurmassasje og varmebehandling.
■ Både styrken på dysene og temperaturen på vannet kan justeres. I tillegg kan dysene styres slik at de jobber lengre på et ønsket område.
■ Behandlingen kan blant annet løse
opp spente og ømme muskler, og
mykgjøre stive ledd. Den kan også
være smertelindrende. Behandlingen skal også øke blodsirkulasjonen,
og bedre kroppens utskillelse av avfallsstoffer. Den kan også virke drenerende dersom du har vannansamlinger i kroppen.

■ Du plasserer føttene i et kar fylt
med varmt vann tilsatt litt salt. Deretter plasseres en sonde ned i karet,
som ifølge leverandøren sender ut
en strøm av positive og negative ioner, som strømmer gjennom kroppen og fester seg ved motsatt ladede celler. Etter 5 minutter begynner
vannet i karet å skifte farge, og blir
brunt. Etter 25 minutter ser man tydelig forskjell. Hvor mye farge det
blir i vannet avhenger av hvor mye
svette personen skiller ut under behandlingsforløpet.
■ Denne behandlingen skal gi fornyet
energinivå, både fysisk og mentalt,
med en generell følelse av velvære.
Kroppens naturlige mekanisme for
fjerning av uønskede giftstoffer settes i gang og begynner å jobbe effektivt.

■ En liten «tepose» som du legger i
drikkevannet, og som skal fjerne all
klor som vannverkene ofte tilsetter
vannet. Den skal også tilfører helsegunstige naturlige mineraler og
sporstoffer, stabilisere PH-verdien i
kranvann, fjerne kvikksølv og andre
tungmetaller og fjerne opptil 100
prosent av blant annet e.coli- og salmonellabakterier. Den skal også gi
kranvannet en friskere og renere
smak.

På grunn av de positive erfaringene med behandlingen, var
ikke Storholt vanskelig å be da
han fikk spørsmål om å være
med på Magnys forsøk.
– Det er klart jeg ville være
med på det. Jeg har fått et helt
nytt liv etter at jeg ble kvitt migrenen, det betyr alt å ikke ha disse
plagene lenger, og jeg er veldig

takknemlig overfor Magny for
det.
Storholt har også merket effekt
av de ti behandlingene han har
vært gjennom den siste måneden.
– Jeg har strammet opp kroppen, har fått mer energi og overskudd, og har det bedre med meg
sjøl, rett og slett. Tidligere har jeg
også vært plaget med depresjon,

men den har også blitt bedre. Og
så er det jo deilig å legge seg ned i
maskina og få massasje etter en
lang dag på arbeid, sier Storholt,
som jobber som drosjesjåfør.
– Det blir veldig stillesittende
arbeid. Massasjen løser opp den
stive muskulaturen og bedrer sirkulasjonen.
Storholt har ingen problemer
med å anbefale andre samme behandling som han har fått.
– Jeg vil anbefale folk på det
sterkeste å prøve det. De har ingenting å tape!
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