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Behandling 
LPG ® SPORT är för närvarande den mest effektiva behandlingsmetoden för att avlägsna 

mjölksyra ur ansträngda muskler. När man använder sig av manuell massage jobbar man med 

ett tryck, i behandling med LPG-Sport jobbar man med ett sug. Det medför att 

blodcirkulationen får en förhöjd effekt i ca 6 timmar jämfört med manuell massage som har en 

förhöjd effekt på cirkulationen i ca 30-40 minuter. Det i sin tur leder till en bättre återhämtning 

för kroppen men även en mycket effektiv uppvärmning. 

 

Genom endermologi behandlas och lindras idrottsskador, man ökar dränering och cirkulation 

vid t.ex. muskelbristningar, kramper och ligament. Det är alldeles ypperligt att använda sig av 

denna metoden som ett komplement till den manuella massagen. Med LPG-SPORT använder 

man sig av samma teknologi som LPG-Endermologi men själva behandlingen är avvikande. 

Endermologi/SPORT ger fantastiska resultat i samband med kroppsträning. Det ger en 

slankare, fastare och mer trimmad kropp. 

 

Det finns en stor efterfrågan på förebyggande behandlingar för att öka idrotts-prestationer och 

hindra skador. Behandlingen är väldigt mjuk och skön, den har en omedelbar smärtstillande och 

avslappnande effekt. 

 

LPG ® SPORT används inom många sporter världen över.  

 

 Fotboll 

 Cykling 

 Golf  

 F1, Karting,Tennis, Karate, Klättring mm   

 

 

LPG ® SPORT ger fantastiska resultat i samband med kroppsträning. Du får en 

slimmad, mer trimmad och fastare kropp.  

LPG ® SPORT är en djupgående 

idrottsmassage som syresätter musklerna för 

bästa kondition och mjukar upp vävnaderna 

runt om. Det är en snabb, enkel och mycket 

effektiv uppvärmning och återhämtning för 

kroppen. 



 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 idrottsföreningar : 

 

 

 

  
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) 


