
LPG ® Massage 
Företagsmassage 

 



Varför företagsmassage? 

 
Allt fler anställda arbetar sittande vid datorer och 

stressen har på många håll ökat markant de sista åren. 

Även unga människor blir sjukskrivna på grund av stress 

och arbetsrelaterad värk. Företagsmassage syftar till att 

på ett tidigt stadium upptäcka och motverka dessa 

problem, och på så sätt jobba förebyggande. Alla 

behandlingarna hos oss är individuella och utgås ifrån varje persons behov, önskemål och 

smärtområden. Vi skapar en personlig kontakt med varje anställd för att kunna avlasta samt 

hjälpa till att förebygga alla fysiska smärtor och belastningsproblem som kan förekomma. Ge 

din personal en paus i arbetsveckan så kan de prestera mer och bättre, något som både du och 

dina anställda tjänar på. För företaget innebär detta i längden bland annat sänkta 

personalkostnader.Vi ger er proffsiga och välgörande behandlingar till förmånliga priser! 

 

 

 

Vad är LPG ® Massage 
Behandlingen är en individuellt anpassad massage som utförs med hjälp av en apparat (Cellu M6 

Keymodule) som utförs med hjälp av speciella munstycken med två roterande massagerullar. 

Massagebehandling under inverkan av munstyckens vakuum och massagerullarnas rotationer 

masseras hela kroppen. Behandlingen ökar blodcirkulation och syretillförseln förbättras till 

kroppens celler. Ökar lymfdräneringen och driver ut slaggprodukter, toxiner och överflödig 

vätska ur kroppen. Under behandlingen bär Du en helkroppstrumpa.  

 

Vetenskaplig forskning har visat att LPG-metoden är en effektiv behandlingsmetod på en rad 

fysiska problem orsakade av cirkulationsstörningar såsom bl a muskelvärk, 

spänningshuvudvärk, ledvärk, stelhet  och vätskeansamlingar i kroppen. 

 

Det har visat sig att LPG-behandlingen framgångsrikt återställer obegränsad rörelse och 

friktionsmöjlighet till all mjuk vävnad och är mycket effektiv vid allmän ryggsmärta. 

Behandlingen är smärtfri, mjuk och avslappnande. Du känner genast lättnad från smärtan, 

vilket är otroligt med tanke på att många som lider av ryggsmärtor kan gå både månader och år 

utan lättnad eller lindrad smärta.  

 

 

 

 

  
 

 

 



 Laser och Hälsocenter 

Välkommen att kontakta oss på 

Vi finns tillgängliga för dig om du har frågor eller vill ha rådgivning så kan vi erbjuda dig en 

skräddarsydd behandling!  

 
 

 

 

 

Specialpris för företag : 

 

 

 

  
Laser och Hälsocenter 

E-post: info@foever20.se 

Webb: www.forever20.se 

Telefon: 08 - 59 99 5001 
Mibil: 070 - 019 17 14  
Bankgiro: 723-2739 
 

Adress: 
Hallonbergsplan 18  
Vid Hallonbergen centrum  
T-bana: Hallonbergen 

Forever 20 Laser och Hälsocenter fokuserar på att erbjuda 

kunden högkvalitativ service, moderna och säkra 

behandlingar med god service kombinerat med erfarenhet, 

kompetens, trygghet och tillgänglighet.  

LPG - Kropp (1 Behandling ) 35 min 400 kr exklusive moms  

LPG - Kropp (7 Behandling ) 35 min / per behandling 2550 kr exklusive moms  (10% rabatt) 

LPG - Kropp (14 Behandling ) 35 min / per behandling 4800 kr exklusive moms  (20% rabatt) 


