
Neurosonic
Magazine

Berättelsen 
bakom 
Neurosonic 

Vetenskaplig 
bakgrund 

Neurosonics 
kunder 

Neurosonics 
produkter 

s. 1-4 s. 5-7 s. 8-10 s. 11-18



SLAPPNA AV BÅDE 
KROPP & SJÄL PÅ 
BARA 10 MINUTER

Våra produkter inklusive fåtöljer, divaner 
och madrasser löser problemen med

återhämtning på kontoret, hemma och i
offentliga utrymmen och gör människor 
mindre stressade och mer produktiva.

Redo att skaka loss?
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Vår passion är att hjälpa 
människor att sova bättre, 
stressa mindre och 
återhämta sig snabbare.

Ne u ro s o n i c s avs l a p p n i n g s e n h e te r p ro d u c e r a r l å g f re k ve n t a 

v ibrat ioner som har en lugnande effekt på det autonoma 

nervsystemet. Det leder kroppen till ett meditationsliknande 

til lstånd, vilket l indrar stress, förbättrar återhämtningen och 

återställer hälsosamma sömnmekanismer.

De åtta programmen som skapats genom omfattande forskning är 

utvecklade för olika behov. De inbyggda elementen överför 

vibrationerna till specifika kroppsdelar eller hela kroppen samtidigt. 

Neurosonic-tekniken producerar en ren sinusvåg inom intervallet 

20-100Hz och styrs med en mobilapplikation.

Neurosonic har kunder från alla åldersgrupper, både företag och 

konsumenter och även kundgrupper såsom professionella idrottare.

Under Neurosonics tioåriga existens har användarna bevisat effekten 

av vår unika teknologi.

NJUT AV EN 
DJUPARE SÖMN

FÅ OMEDELBAR
STRESSLINDRING

ÅTERHÄMTA DIG 
BÄTTRE OCH 

SNABBARE
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Över tio år av bättre 
balans mellan kropp & 
själ från det lyckligaste 
landet i världen

Psykoterapeut Marco Kärkkäinen 
fick idén om effekten av vibrationer 
en kväll i april 2008 när han satt 
hemma i soffan och tittade på 
filmen "Saving Private Ryan". I en 
scen körde stridsvagnar till en stad 
och redan innan Kärkkäinen kunde 
höra ljudet, kände han ljudvågen i 
handen genom armstödet. Det var 
födelseögonblicket för Neurosonic.

Kärkkäinen byggde den första 
Neurosonic-enheten på en solstol 
h e m m a . U n d e r d e f ö r s t a t r e 
veckorna blev han övertygad om 
effekterna av vibrationen på hans 
kropp, som förutom att den sänkte 
hans v i lopuls och förbät t rade 
sömnkvaliteten, märkte han att han 
hade gått ner nästan 2 kg utan att 
göra andra förändringar i sitt liv. 
Kärkkäinen visste att detta borde 
göras mer känt och tillgängligt för 
allmänheten.

Det största steget i att fånga den 
b re d a a l l m ä n h ete n s u p p m ä r k-
samhet inom välbefinnandetekno-
login ägde rum 2009, när
K ä r k k ä i n e n b ö r j a d e u t v e c k l a 
teknologin i samarbete med 
läkare och fysioterapeuter. Efter 
kundupplevelser och mätningar 
såldes den första Neurosonic-
enheten 2011. Utöver den första 
modellen, har vi nu redan sju olika 
egna möbelmodeller med samma 
teknik och ännu fler i och med att 
p a r t n e r s a n v ä n d e r v å r t e k n i k 
inbyggd i sina egna produkter.

Vi brinner för att fortsätta utveckla 
v å r t e k n i k , f o r s k a o c h s k a p a 
medvetenhet om välbefinnande till 
en ständigt ökande publik runt om 
i världen.

Vi är 

Neurosonics historia
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Vårt uppdrag är att hjälpa 
människor att hitta en 
naturlig balans mellan 
kropp & själ. För att 
återansluta till ett bättre 
liv.
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Neurosonic-teknologin
för din kropp och hjärna.

Omfattande forskningsdata stöder 

resultaten om de positiva effekterna av 

vibrationer. Olika områden av 

resultaten inkluderar följande:

- förbättrar ämnesomsättningen och hälsan

- har positiv effekt på stress

- förbättrar sömnkvaliteten och

- främjar återhämtning och den        

  övergripande hälsan.

Neurosonic har patent i USA och EU för lindring av

stressrelaterade sömnstörningar, för tillfällig och

kortsiktig sömnlöshet, jetlagrelaterade sömn-

störningar och övergående stressrelaterad

sömnlöshet och skiftarbetsrelaterade 

sömnstörningar.
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Vetenskaplig bakgrund på 
vibration

Neurosonic har varit på marknaden 
sedan 2011. Ackumulerat över tio 
år, har feedback från tusentals 
kunder bevisat de positiva effek-
terna av vibrationer när det gäller 
sömnkvalitet, smärtlindring, förbät-
trad återhämtning, och stress-
avlastn ing . Förutom subjekt iva 
kundupplevelser, har vår teknik fått 
starka vetenskapliga bevis från ett 
antal studier som ständigt genom-
förs för att förbättra kvaliteten på 
våra produkter och förbättra effek-
tiviteten på hälsan.

Sömn, stresshantering och åter-
hämtning är globala intressen och 
megatrender inom välmående. Den 
uppmärksamhet de ämnena har 
fått har lett forskningen till att ta 
reda på effekterna av vibrations-
terapi på hälsa och välbefinnande. 
Vi tror att vibrationsterapi kommer 
att bli nästa stora hälsofrämjare. 
Därför skulle vi vilja presentera 
studier i ljuset av varför vi rekom-
menderar att man använder Neu-
rosonic för att främja sin egen 
hälsa och sitt välmående.

Neurosonic som lindring
på sömnstörningar

Effekten av Neurosonic på sömn- 
kvaliteten är obestridlig, och en stor 
del av Neurosonics användare rap-
por terar fö rbät t r ingar i sömn-
kvaliteten och vakenheten efter 
några behandlingar. Förändringar i 
kvaliteten av sömnen kan ses med 

hjälp av olika mätinstrument, i 
sådana anordningar som mäter 
sömnkvalitet och återhämtning.

A study of the effect of the Neurosonic method on stress
and sleep disorders. Haapaniemi 2013
The effects of Whole-Body Vibration therapy on patients 
with primary insomnia. Tuomi et al 2016

Den övergripande e!ekten på 
ämnesomsättningen

Neurosonic har liknande typ av 
effekt som träning och den ger 
energi till kroppen. Blodcirkula-
tionen aktiveras, svullnader mins-
kar och tarmrörelsen fungerar 
bättre. I själva verket kan Neuro-
sonics effekt vara lika effektiv som 
träning och nya vetenskapliga rön 
om vibrationer stödjer dessa re-
sultat. Toppidrottare ger också 
feedback om hur Neurosonic ökar 
deras ämnesomsättning.

Whole-Body Vibration Mimics the Metabolic Effects of 
Exercise in Male Leptin Receptor–Deficient Mice. Meghan E. 
McGee-Lawrence et al. 2017
Whole-Body Vibration and Blood Flow and Muscle 
Oxygenation: A Meta-Analysis. Kenneth E. Games et al. 2015
Role of low energy expenditure and sitting in obesity, 
metabolic syndrome, type 2 diabetes, and cardiovascular 
disease,Marc T Hamilton et. al 2007

Neurosonic förbättrar 
återhämtningen

Vibration hjälper till att återställa 
ömma muskler snabbare efter 
träning. Enligt studier minskar 
vibrationsterapi inflammationer 
och förbättrar neuromuskulär ef-
fektivitet, vilket leder till mindre 
smärta och stelhet. Neurosonic 
har en positiv effekt på aktivering 
av nervsystemet samt vid åter-
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hämtning från träning.

Vibration therapy reduces plasma IL6 and muscle soreness 
after downhill running. Broadbent et al 2008
Acute physiological and subjective effects gained by 
Neurosonic treatment. Ikonen 2013
The effect of whole body vibration on the sprint ability of 
Korean national bobsled and skeleton athletes. Seok-Ki et 
al 2021
Whole-body vibration decreases delayed onset muscle 
soreness following eccentric exercise in elite hockey 
players: a randomised controlled trial. Akehurst et al 2021

Läkemedelsfri lindring

Neurosonic-tekniken är utvecklad 
för att stimulera kroppen och 
nervsystemet på ett sätt så att de 
återställande och återhämtande 
funktionerna startar snabbt och 
bekvämt. Genom att simulera 
beröringskänslan med vibration 
skickar din kropp signaler till 
hjärnan (perifera nervsystemet) 
att stänga av det negativa  infor-
mationsflödet orsakat av andra 
sinnen. På så sätt uppnås total 
avslappning, en typ av mekaniskt 
styrd meditation. Eftersom vår 
t e k n i k f ö r b ä t t r a r ä m n e s o m -
sättningen och vätskecirkula-
t ionen, är effekten ännu mer 
holistisk och stödjande.

Det finns alltmer bevis för att vår 
t e k n i k k a n f u n g e r a s o m e t t 
läkemedelsf r i t t a l ternat iv för 
smärtl indring. Neurosonic an-
vänds brett i F inland för att 
behandla olika typer av smärta 
o c h e n l i g t vå r u n d e r s ö k n i n g 
fungerar behandlingen snabbt 
s a m t i d i g t s o m d e t p å v e r k a r 
användarnas sömnkvalitet.
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Vi hjälper dig att växa

Den globala marknaden för sömnhjälpmedel 

förväntas se en CAGR på 7,1% under prognos-

perioden (2020–2030) tack vare ökande nätverk av 

vårdinrättningar, bred användning av bärbara 

sömnapnéenheter, s t igande antal ger iat r iska 

patienter, växande användning av bärbara monito-

rer och sensorer, och högt antal personer som lider 

av sömnlöshet och obstruktiv sömnapné (OSA).

Under den historiska perioden (2014–2019) stod 

Nordamerika för den största andelen av marknaden 

för sömnhjälpmedel, på grund av den växande 

f ö r e k o m s t e n a v s ö m n s t ö r n i n g a r , s t i g a n d e 

sjukvårdsutgifter, förbättrad sjukvårdsinfrastruktur 

och initiativ och stöd från offentliga och privata 

organisationer för att öka medvetenheten om 

sömnhygien och -störningar.

 78.7 
miljarder $

2020-2030 

+7,1 
CAGR 

Företags 
friskvårdsmarknad

87,3 
miljarder $  

Den globala marknaden för sömnhjälpmedel var 

78,7 miljarder dollar år 2019. Sömnhjälpsindustrin 

förväntas växa till 162,5 miljarder dollar till år 2030. 

Madrasser och kuddar kommer att vara det mest 

sålda sömnhjälpmedlet på marknaden i framtiden.

Den globala marknaden för företagshälsovård är 

uppskattad till 56,7 miljarder USD år 2020, men 

beräknas nå en reviderad storlek på 87,3 miljarder 

USD år 2026, och därmed växa med en genomsnitt-

lig årlig tillväxt på 7,3 % under analysperioden.
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Sleeping Aids Market Research Report: By Offering (Mattresses and Pillows, Sleep Laboratory Services, 

Medication, Sleep Apnea Devices), Sleep Disorder (Insomnia, Sleep Apnea, Restless Legs Syndrome, Narcolepsy, 

Sleep Walking) - Global Industry Analysis and Growth Forecast to 2030. Prescient&Strategic Intelligence 2021

Corporate Wellness Market Worth $93.4 Billion By 2028 | CAGR: 7.0%. Grand View Research, March 2021



Neurosonic är 
för alla

Hundratals företag inom 100+ olika 

branscher förlitade sig på Neurosonics 

återhämtningsteknik under år 2021.

Skönheten i vår
teknik ligger i dess 

individualitet.
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Referenser

Neurosonic x Kontor

Neurosonic x Återförsäljare

Neurosonic x Integrationspartners

"Samarbetet hittills har varit utmärkt med ömsesidig respekt. Stödet över lag är 
alltid snabbt och rakt på sak. Min uppfattning är att Neurosonic-tekniken inte har 
förändrats sedan min första erfarenhet av den, att jag varje gång är förvånad och
ödmjuk inför själva konceptet. Vilken personligt bra känsla och erfarenhet! 
Tekniken är robust, pålitlig och lätt att hantera."
-Fatmir Nikqi, FinnishPartners, Norge

Andra referenser: Welltek (London), Even Labs (Island), Gloria Mundi Care 
(Danmark) 

"Under våra 125 år på Vitalizing Workspaces har vi nu samarbetat med 
Neurosonic i mer än 3 år. Vårt samarbete har varit utmärkt och är alltid ett nöje. 
Företagets starka utveckling och kunskap inom teknik och innovation är mycket 
uppskattat av våra kunder och Neurosonics personliga stöd är alltid snabbt och 
rakt på sak. Helkroppsvibrationstekniken vi använder i vår Ahrend Loungescape 
Powernap bidrar till vårt uppdrag att ge energi på arbetsplatsen på bästa 
möjliga sätt "
-Edvin Rijkse, Ahrend, Nederländerna

Andra referenser: LoOok Industries (Finland), Tempur Sealy (Finland)

"Ett utmärkt mekaniskt hjälpmedel för att förbättra återhämtningen. Min egen 
upplevelseberättelse: Jag var mitt i en hektisk dag när jag gick på ett möte på 
eftermiddagen och blev erbjuden att ta ett 20-minutersprogram i N.A.P-enheten 
i slutet av mötet. Jag utförde en Firstbeat-mätning just den dagen och den 
registrerade behandlingen som en mycket återhämtande stund. Neurosonic ger 
utmärkt energi till både kropp och själ."
 -Jussi Patjas, Univire, Finland

Andra referenser: Google (London), NHS (London), UMA Worspace (Vilnius)
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NEUROSONIC 
PRODUKTFAMILJ 

2022

Det är inte bara en möbel eller en del av
skandinavisk design. Det är ett sätt att

förvandla återhämtningen under dagtid.

Hitta den bästa 
produkten för 

individuella behov.
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Wave madrassen
Den mobila medlemmen av

Neurosonics produktfamilj.

Wave är den mest kraftfulla medlemmen i vårt utbud av 
madrasser. Bakom den stilfulla designen står en skicklig finsk 
designer, Vertti Kivi. Wave är en mångsidig och hopfällbar 
produkt i skandinavisk design som gör den lämplig för dig att 
använda både på kontoret och i lugnet av ditt eget hem.

Med Neurosonic Wave-madrassen kan du förbättra ditt 
välbefinnande hemma eller var som helst på ett unikt sätt. 
Wave är vår effektivaste madrass vilket gör den speciellt 
lämpad för den mer krävande användaren. Vi har även 
förbättrat konstruktionen i madrassen och skapat ett kompakt 
paket som resonerar bättre än Mobil-madrassen. Priset på 
Neurosonic Wave inkluderar alltid högkvalitativa hörlurar och 
musiklicens. Madrassen kan lätt placeras på sängen eller 
golvet under behandlingen. Den är också lätt att förvara och 
transportera tack vare sin hopfällbarhet.

Produktinformation

180 x 72 x 12 cm | 71 x 28 x 5 tum
13 kg | 29 lb
Termoplastisk nackkudde
Trevi A3000 polyesterklädsel
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Mobil-madrass
Vår mest köpta produkt för både
hem och företag.

Med madrassen kan du främja ditt välbefinnande i hemmet 
eller var som helst på ett unikt sätt. Mobil-madrassen är valet 
för alla våra idrottare eftersom den är lätt att ta med sig vart 
man än går tack vare dess hopfällbarhet. Madrassen är lätt att 
lägga på sängen eller golvet under behandlingen. Du kan även 
komplettera med en väska och en musiklicens för att fullborda 
användarupplevelsen.

Produktinformation

180 x 70 x 13 cm | 71 x 28 x 5 tum
14 kg | 31 lb
Termoplastisk nackkudde
SKAI Palma konstläderklädsel ELLER
10 year Limited Edition-klädsel (konstläder och polyester)
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Divan
Designad för att främja välbefinnande 

och samtidigt förbättra komforten i en 
mängd olika utrymmen.

Divanen är ideal isk för hemmabruk eller professionell 
användning för att lindra stress, främja sömnkvalitet och 
återhämtning på ett holistiskt sätt. Designen på divanen har 
gjorts optimal för kroppsfunktionerna. Den kan förses med hjul 
för att göra det lätt att flytta från ett utrymme till ett annat, 
och färgen på benen kan också väljas. Det finns också många 
alternativ för tygfärger.

Produktinformation

188 x 65 x 47 cm I 74 x 26 x 19 tum
25 kg | 55 lb
Termoplastisk nackkudde
SKAI Palma konstläderklädsel (30 färger att välja mellan) ELLER
10 year Limited Edition-klädsel (konstläder och polyester)
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Infinity-madrass

Infinity-madrassen är gjord för att göra det enkelt och säkert 

för vem som helst att integrera vår teknik i sitt dagliga liv. Med

Infinity-madrassen kan du främja välbefinnandet i ditt hem på 

ett unikt sätt och i synnerhet kan den hjälpa till med avslapp-

ning och främja sömnkvaliteten samt lindra stressymtom. 

Madrassen är lätt att använda och placeras i sängen som en 

del av sängsetet . Infini ty-madrassen placeras ovanpå 

sängramen, under befintliga madrasser.

Produktinformation

200 x 80 eller 90 x 8 cm I 79 x 32 eller 35 x 3 tum

12,5-13,5 kg | 28-30 lb

Madrassens skum är HR35, dvs 35 kg/m3

Överdraget är av skumlaminerat svart möbeltyg och liggytan av antislip-elastiskt tyg.

Ta din säng till en helt ny nivå med vår 
senaste uppfinning.

15



Professional-fåtölj
Kronjuvelen i vår produktfamilj med en 

kraftfull återställande och avkopplande e!ekt.

Många proffs inom olika områden använder vår Professional-
fåtölj för att komplettera sina tjänster men den köps också för
hemmabruk. Den optimala behandlingspositionen för enheten 
i kombination med modern teknik ger utmärkta och snabba 
resultat. Designen på Professional-fåtöljen är optimalt gjord 
för olika kroppsfunktioner. Det finns också många
alternativ på tygfärger.

Produktinformation

170 x 77 x 55 cm I 67 x 30 x 22 tum
60 kg | 132 lb
Motoriserad lutningsjustering och behandlingsposition "Zero Gravity".
SKAI Palma konstläderklädsel (30 färger att välja mellan)
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Låt vår teknologi förvandla din produkt till 
en hälsofrämjande lösning som gör skillnad.

Teknik för att integrera

Neurosonic-tekniken är lätt att integrera nästan var som helst. 
Vi har gjort flera installationer i allt från olika sängar, bilsäten 
och tandläkarstolar. Teknikens mångsidighet gör att den kan 
integreras i mycket små utrymmen.

Produktinformation:

Yttre material: 0-250mm
Installationsutrymme som behövs (nedan): 50 mm
Minsta storlek på en vibrationsfilt: 400x300mm

Neurosonic x TempurN.A.P. Neuron Activation Pod
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Loungescape Powernap



Mekaniskt producerade lågfrekventa 
vibrationer påverkar automatiskt de 

naturliga avslappnings- och återhämt-
ningsmekanismerna i kroppen.

Teknisk information

Det finns inga åldersbegränsningar för att använda enheterna. 
Om du är osäker på om enheten är lämplig för dig rekom-
menderar vi att du rådfrågar din läkare.

Alla Neurosonic-enheter styrs med en mobilapplikation som 
kan laddas ner från Apple Store eller Google Play. Applika-
tionen innehåller alla Neurosonic-program. Programbiblioteket 
innehåller 8 olika behandlingsprogram för avslappning (4), 
aktivering (2) och återhämtning (2). Programmens längd varierar 
mellan 10 och 41 minuter. Alla program främjar sömnkvaliteten 
och påverkar både fysisk och mental återhämtning. Regel-
bunden användning ger de bästa resultaten.

Centralenheten är utrustad med en extern strömförsörjning, 
som är ansluten till ett vägguttag.

USA och Kanada: 120V, 50 / 60Hz, 1,3A, UL-certifierad
EU och andra regioner: 100-240V, 1,3A, 50Hz

Alla våra produkter har en standard två (2) års garanti.
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www.neurosonic.se
@neurosonicrelax

+46 70-319 30 71
info@neurosonic.se


