
Unplug & Recover
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Tutkitusti 
tehokas menetelmä
Neurosonic tuottaa matalataajuista värähtelyä. Luonnollisena 

mekanismina värähtely vaikuttaa kehon kautta rauhoittavasti 

autonomiseen hermostoon ja mieleen. Unen mekanismit 

palautuvat, ja samalla moni muukin asia kehossa ja mielessä 

korjaantuu.

Jo tuhansien asiakkaidemme kokemukset tuotteestamme 

tukevat lukuisia tutkimustuloksia. Neurosonicin hoidon vaikutus 

hyvinvointiin ja terveyteen on saanut runsaasti kiitosta.

Hälytystilassa olevat hermoradat 
rauhoittuvat ja välittäjäainetoi-
minnassa tapahtuu positiivisia 

muutoksia, jolloin palautuminen 
mahdollistuu.

STRESSIN LIEVITYS

Autonomisen hermoston toiminta 
tasapainottuu, jolloin palautuminen 
tehostuu. Samalla lihasten veren-
kierto ja aineenvaihdunta palautu-

vat ennalleen nopeammin.

PALAUTUMINEN

Voimakas vaikutus autonomiseen 
hermostoon auttaa kehoa kor-

jaamaan itsensä. Hermoverkosto 
rauhoittuu, nestekierto paranee 

ja kipu lievittyy.

KIVUN LIEVITYS

Unen mekanismit palautuvat, 
jolloin nukahtaminen helpottuu, 
yölliset heräämiset vähenevät 

ja unesta tulee laadukkaampaa 
sekä palauttavampaa. 

UNEN LAATU

Liity tyytyväisten 
asiakkaiden 
joukkoon!

Marco Kärkkäinen
Psykoterapeutti, kehitysjohtaja, 
menetelmän kehittäjä
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Kaikissa tuotteissamme on matalataajuusvärähtelyyn perustuva 

teknologia. Niitä ohjataan langattomasti mobiiliapplikaatiolla, jonka 

avulla voit valita mieleisesi ohjelman rentoutukseen, aktivointiin tai 

palautumiseen. Kattavasta ohjelmavalikoimasta löytyy jokaiselle 

jotakin. 

Tuotteet eri 
käyttökohteisiin

Tuotteitamme hyödynnetään laajasti eri käyttökohteis-

sa. Ne soveltuvat erinomaisesti paitsi kotiympäristöön 

myös ammattikäyttöön. Tuoteratkaisut ovat keränneet 

paljon positiivista palautetta terveys- ja hyvinvointialan, 

kuten psykoterapian ja kuntoutuksen asiantuntijoilta. 

Lisäksi erinomaisia käyttökokemuksia on saatu yrityksil-

tä työhyvinvoinnin tukemisessa ja asiakaskokemuksen 

täydentämisessä esimerkiksi lounge-tiloissa.

Kotiin, töihin tai asiantuntijalle

DIVAANI MOOTTORISÄNKYPROFESSIONAL-TUOLI MOBIILIPATJA
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OY NEUROSONIC FINLAND LTD   Kansankatu 53, 90100 Oulu - Askonkatu 9 F, 15100 Lahti - Kapteeninkatu 8-10, 00140 Helsinki

Oulu: Simo Pahkamaa +358 45 844 8863  Lahti: Marco Kärkkäinen +358 40 808 6312  Helsinki: Pia Kenkimäki +358 50 596 2475, Ipi Jaatinen +358 50 513 7699

NEUROSONIC.FI

Verkossa asioit vaivattomasti! Voit tutustua tarkemmin menetelmään ja asiakkaidemme 

kokemuksiin, ottaa yhteyttä ja ostaa tuotteet helposti verkkokaupastamme.
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