
Vägen till balans  
och förnyad energi.

Akupressurmattan



En balanserad  
återställare

Fotriktig information.

Beställ på www.spikmattan.com 
eller ring 040-91 51 98

Har du tänkt på vad dina fötter gör för dig? De går, står, springer och rusar. 
De hjälper dig fram i arbetet och vardagen. Allt för att du ska göra ditt bästa. Men för mycket 
stress kan få kroppen ur balans. Orkeslöshet och dålig prestation kan blir resultatet.  
Akupressurmattan kan hjälpa dig att återställa din balans. 

Under fötterna finns reflexzoner som motsvarar olika delar på kroppen. 
Genom tryck under fötterna kan du förbättra din blodcirkulation, värma kalla fötter och lindra 
värk. Du har möjlighet att återställa balansen och ladda ny energi för nya utmaningar. 

Akupressurmattan är anpassad efter dina fötter. Trubbiga piggar och upp
höjningar för fotvalven gör den unik. Du kan själv reglera trycket med tyg eller strumpor.

Så här använder du akupressurmattan:
1. Montera akupressurmattan med upphöjningarna i mitten.
2. Använd strumpor, lägg ett tyg på mattan eller var barfota.
3.  Sitt på en stol. Tryck fötterna eller trampa försiktigt mot spikarna 

i 15–20 minuter vid behov. Stå inte på akupressurmattan!

Skötsel Akupressurmattan är lätt att hålla ren. Använd 
diskmedel eller tvål. Skölj med hett vatten.
Vi bryr oss om miljön Akupressurmattan är tillverkad i 
Sverige av livsmedelsklassad plast. Den är CEmärkt av  
Läkemedelsverket och innehåller varken PVC eller latex.
Se upp för piggarna Förvara alltid akupressurmattan 
med piggarna nedåt.
Prova i lugn och ro Du får fyrtio dagars öppet köp 
och fem års garanti när du köper akupressurmattan. 
Akupressurmattan är 30×40 cm och lätt att montera. 
Pris: 499 kr inkl. moms och frakt. 



Gör dig redo  
för nya utmaningar.

Användning  Vid tveksamhet, konsultera tillverkaren CuraComp AB eller din läkare innan du använder akupressurmattan. Akupressurmattan har inte genomgått kliniska 

studier. Personer med neurologiska störningar i fötterna, som känselnedsättning, skall inte använda akupressurmattan. Personer med hudskador under fötterna, koagulations

defekter eller som behandlas med koaguleringshämmare Waran, Klexan, Heparin skall inte använda akupressurmattan, då risk för hudblödningar och blåmärken föreligger.

Cura Comp AB Kompassgatan 22, 211 17 Malmö, Sverige,  +46 4091 51 98 www.spikmattan.com

Balans för kropp och själ.


