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PRÆSENTERER

Bambus massagens multi funktioner:

Bambusmassage har i århundrede været brugt som traditionel kinesisk massage, hvor
bambuspinde anvendes på kroppen for at behandle muskel spændinger. 

Sensory Spa har med fordel udviklet den næste generation af denne massage, som skal
lette enhver massage ved at anvende pindene varmt, samt en række specielle produkter, som 

tilsammen vil skabe de bedste massagerutiner på din klinik.    
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Helkropsmassage der kan bruges som afslappende og stimulerende af 

neuromuskulære system, til krop og ansigt.

Afspændende massage, ideelt især til sportsfolk.

Anti cellulite med bindevævs stimulation mod ødemer, 

strækmarker og ar (især ved tilstedeværelse af cellulite).

Cryo-Termo kur - varme og kolde tryk og bevægelser, for flydende blod-

cirkulationen, skaber mere ilt til organerne, mens giftstoffer og affaldsstoffer 

lettere skylles ud. 

Ansigtsmassage - Mod dyb tørhed og kollagen stimulation. 

Mm.



Bambus massage, er en massage som udføres med 

varme massive bambus pinde i et langsomt og roligt tempo, 

der får kroppen til at slappe helt af i muskulaturen. Den løsner 

op for spændingerne og bambus massagen er ren velvære 

for din krop. Bambuspindene er af varierende længde og 

tykkelse og fungerer som massørens forlængede arm, når 

de bliver brugt til at massere problemerne ud af din krop. 

Bambus massagen er unik, da den går i dybden, 

reducerer spændinger, stimulerer sanserne, reaktiverer 

cirkulationen i kroppen. Massagen er dybere og mere 

fast end almindelig massage, og giver en dyb følelse af 

afslapning og velvære, reducerer stress og lindrer smerter

Ligesom Fysiurgisk massage er Bambus massage dybdegående massage hvor

muskelgrupperne bearbejdes med tryk og gnidninger/strygninger. I denne form, benyttes

primært bambuspindene fremfor hænderne. Triggerpunkterne behandles ligeledes med

bambuspindene, til dette bruges blot pindens ænder. Triggerpunkter er særlige ømme

punkter, enten i den konkrete muskel eller en samarbejdende muskel, som influerer på det

område der smerter. Der kan også være ømme nærmest knuder i selve musklerne, det

kaldes myoser. Myoserne er ansamlinger med affaldsstoffer, som kroppen har haft svært

ved at få bearbejdet selv. Det medfører typisk nedsat blodgennemstrømning. Det betyder,

at musklen mangler ilt. Det er blodet der transporterer affaldsstofferne, så når

blodgennemstrømningen og dermed iltniveauet i musklen er lille, så opstår ømheden.

Når man modtager massagen, agerer kroppen som om den bliver angrebet, netop det

sted, hvor der masseres Kroppens forsvar mod angreb er at sende mere blod til området

og det er jo netop det der skal til, for at få renset op i spændinger og myoser. Udover at

tilføre ekstra blod, består kroppens beredskab af endorfiner, der er kroppens eget morfin.

Alt dette gør at kroppen hjælpes på vej til egen helbredelse. Varmen fra bambuspindene,

hjælper ekstra på at løsne musklerne. 
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Opvarmningstaske
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Bambus massage sæt

Bambusstænger høstes i Sydøstasien, derefter damp presset de 
og formet til at skabe disse solide pinde til den perfekt massage. 
Med en række forskellige størrelser, vil du have nok bambusstænger 
til at give en dejlig afslappende og komplet fuld kropsmassage. 
Bambusstokkene fungere som en forlængelse af dine hænder, hvilket 
gør det lettere for dig at arbejde og du ville kunne skåne dine hænder 
samt håndled. 
Ikke alene er bambus utroligt stærkt, er det også miljøvenligt. 
Et af de hurtigst voksende planter på jorden, bambus er desuden 
også et meget vedvarende ressource.

Indeholder:
Bamboo Taske
12 Bambusrør
3 opbevaringsposer
Justerbar termometer med varmegrader
Strømforsyning
Biloplader
Brugervejledning

Specifikationer:
Udvendige mål: 61cm x 28 cm x 7cm
Indvendige mål: 58cm x 24 cm x 4cm
Netto vægt: 2,7 kg.

I dette smukke bambussæt er der stave i forskellige længder og tykkelse, 
så det er muligt at tilpasse en massage, præcis til den person der behandles 
og hvor på kroppen der behandles. Massage med bambusstave er en effektiv 
massageform, der lindre og løsner muskelspænding i dybden, aktiverer 
blodcirkulationen og fremmer fleksibilitet i led og muskler.
De store bambusstave bruges på kroppen lange og store muskler, så som lår 
og læg, og de mindre stave bruges til specifikt at behandle lokalt, dybt for at 
nå alle muskler og bindevæv.
Bambusstavene er også en fordel for massøren, da de aflaster hænderne og 
gør det muligt at gennemfører lange massagesæsionner.

Materiale: Massivt bambustræ (massivt, lakeret)

Dette flotte Bambus sæt med varmetaske designet til at opvarme bambusrør 
til varm bambus massagebehandlinger.
Bambus sæt med varmetaske indeholder nok bambusrør til en fuld krops-
behandling. Tasken er stadig let og nem at transportere.
Indeholder termometer samt opbevaringsposer til hurtig genopvarmning 
mellem behandlingerne. Ved brug af opbevaringsposerne er du sikker på 
hygiejnisk opbevaring.

Sættet består af 11 dele:
7 runde stave:
1x 56 cm. lang, Ø 3 cm
1x 38 cm. lang, Ø 3 cm
2x 16 cm. lang, Ø 3 cm
2x 38 cm. lang, Ø 2 cm
1x 38 cm. lang, Ø 1,5 cm
5 halvrunde stave:
1x 56 cm lang, 3 cm bred, 1,5 cm høj
2x 12 cm lang, 3 cm bred, 1,5 cm høj

Bambuspinde fås i sort
eller naturlige
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Flere trin stimulerende massage der kombinerer flere 
bambus-værktøjer, såsom Slim Bamboo Pasha Stick,
som skaber en god blodcirkulation ved at piske blødt 
på huden inden massagen begynder. 
Specielle dufter for komplet afslapning vil hjælpe med
at koble af fra de daglige rutiner, og selvfølgelig de  
varme bambuspinde som viser hensyn til ethvert
punkt på kroppen. 

Om behandlingen:

Helkrops- afslappende og stimulerende 

massage af neuromuskulære systemet, 

Afspændende massage, velvære samt 

ideelt især til sportsfolk.

Slim Bamboo Pasha Stick. 
Massage værktøj, som forbedrer blodcirkulationen og 
forbereder kroppen til alle kropsbehandlinger.  
Lindrer muskelsmerter; forbedrer hudens elasticitet; 
frigør følelsesmæssige spændinger; forbedrer lymfe-
cirkulationen.
Omfatter 60 stk. små bambuspinde (Diameter 2,5 mm) 
Længden af bambuspinden er 57 cm.
Håndtagets diameter er ca. 3-4 cm. 

Specielle produkter:
For at støtte intensive resultater, kombineres denne
massage med disse preparatter:

Relax Complex olie 
Denne vandopløselige, afslappende complex blanding 
indeholder en kombination af forskellige essentielle olier, 
som tilsammen skaber en dyb afslappende virkning som 
er afgørende for en terapeutisk kropsindpakning. 
Mens kunden ligger på ryggen, kom et par dråber på 
en varm vaskeklude og lægges på kundens decolté, 
kom et tæppe på kroppens uden ad dække for 
vaskekluden, lad duften inhaleres under massagen.. 

Bambusskov Massageolie
En velduftende massageolie baseret på mandelolie 
med arganolie og E-vitamin, der blødgør, nærer og 
beskytter huden.
Den dybe fornemmelse af bambusskov via duften, 
skaber en middeltidlig mentalt udflugt under massagen
og en helt specielt oplevelse. 
Olien fås i en speciel spray/pumpeflaske i flere
varienter, efter egen smag og behov.  

Mild vådeservietter
ABENA Wet Wipes er anbefales for at gøre rent
efter enhver behandling. Servietterne er lavet af 
polyester og viskose mix og er et godt alternativ til den 
traditionelle måde at vaske på som er med vand og sæbe.
Vådservietten fjerner sved og dårlig lugt fra pindene, 
og stadigvæk beskytter deres
overflade. Tør pindene igennem 
og gør dem klar til næste 
massage.
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Sund flow Bamboost Massage
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BAMBOO

Kom godt i gang:

*Bamboost massage kit:

(Anbefales efter grundforløb kursus af Bamboost Massage).

5 timers undervisning og demonstration af både
massageteknikken samt de forskellige aktive produkter og
deres korrekt anvendelse.

 

Varerne modtaget på selve kursusdag).

1 x komplet kit natural farve (sort farve +299,00 kr)
2 x Slim Bamboo Pasha Sticks  
1 x 200 ml Bambusskov massageolie i spray flaske 
1 x Relax complex olie 25 ml
1 x Specielle vådeservietter for rengøring af bambuspindene.
Undervisningsmanual

Ekstra: Goody-bag med spa & wellness overaskelser

 

BAMBOOST MASSAGE
startpakke kit* 2995,00 kr

5 TIMERS DAGSKURSUS
Kursuscenter i Hvidovre

1999,00 kr

Bambuspinde fås i sort
eller naturlige
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Sund flow Bamboost Massage

Som i alle vores dagskurser, får man udover selve massagen:
Teknik inklusivt mange tips og idéer for muligheden at personalisere 
ens egne behandlinger. Med hver behandling medfølger der varer 
som fungerer som en katalysator for bestemte virkninger.

Pris for en deltager. Alle priser eks. Moms, og skal bestilles
online på hjemmesiden www.cosmomedia.dk
Læs mere om vores vilkår i starten af denne folder.
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