
ActiPatch®

För ett aktivt liv med 
mindre smärta och 

färre mediciner

®



Vad är ActiPatch®?

i ActiPatch® är en ny och kliniskt beprövad läke
medelsfri teknik i kampen mot kronisk och 

akut smärta.

i Denna innovativa teknik är i form av en liten 
lätt bärbar enhet. Enheten avger ett pulser

ande elektromagnetiskt fält som penetrerar kroppen 
utan att du känner någonting i de delar av kroppen som 
behandlas.

i Denna nya elektromagnetiska terapi, reducerar akut 
och kronisk smärta. ActiPatch® lindrar kronisk och 

akut smärta från muskel och ledsmärtor, sträckningar, 
stukningar, artrit, fibromyalgi m.m.

i Du kommer inte att känna hetta, vib rationer 
eller pulseringar när du använder din 

ActiPatch®. Det finns inga biverkningar kopp
lade till användandet av denna teknik vilket 
gör den till ett idealiskt alternativ till tradi
tionella sättet att behandla smärta med 
värktabletter.

i Den har kliniskt bevisad smärt och 
inflammationshämmande effekt 

på problemområdet. Upp till fem gånger 
bättre än traditionella värktabletter.

i 720 timmars aktiv livslängd med på/av
knapp.

i Säker för diabetiker, reumatiker, personer med 
pacemaker/metallimplantat, sängbundna och 

äldre. Kan användas ihop med eventuella läkemedel.

i Du kommer inte bara att känna dig bättre – du blir 
bättre!Knäsmärtor

Muskel- & ledsmärtor

Ryggsmärtor

Innovativ  
teknik i form av 

en liten bärbar enhet



”Jag har på grund av en ridolycka en ryggkota 
som är nedpressad och även ett diskbråck på 
en annan ryggkota. På grund av smärtan från 
kotorna har jag ätit värktabletter dagligen i 
många år och även sovit dåligt på nätterna 
– har bara kunnat ligga på vänster sida. 
 Jag har nog provat det mesta i smärt
lindring men inget som jag blivit hjälpt av. 
Träffade på Camilla (på Harmony Health) 
som berättade om ActiPatch och jag tänkte 
’Varför inte?! ’; så jag provade en för ryggs
märta. I ärlighetens namn trodde jag inte ett 
dugg på denna manick… 
 Döm om min förvåning då jag redan efter 
nån timme kände en förbättring, slumpen 
tänkte jag, den kan ju inte funka. Jag gick 
och la mig och vaknade på mage! Jag hade 
sovit hela natten! Det är nog den största 
förändringen, att jag kan sova på nätterna.
 Jag har slutat ta värktabletter dagligen, 
men kan behöva det ibland ändå. Jag kan 
varmt rekommendera att prova på ActiPatch 
– den har hjälpt mig otroligt mycket! ”

Anna Hörnell, Frösön

”Janne heter jag och är 55 år och väldigt 
aktiv, springer, åker skidor, både utför och 
på tvären, spelar golf (hcp 6,8).
 För ett år sedan fick jag väldigt ont i höger 
axel och trodde som vanligt att det går väl 
över. Men icke, det blev värre och värre och 
till slut fick jag upp armen max 90 grader. 
Gick till läkare, konstaterade frozen shoulder, 
kalkaxel, fick medicin och rådet att ta cortison 
om det ej hjälpte. Medicinen hjälpte ej och 
cortisonspruta ville jag ej ta.
 I det läget hörde jag talas om ActiPatch 
och givetvis blev jag nyfiken och provade.
 Idag 4 veckor efter jag satte på Actipatchen 
på axeln kan jag sträcka ut och upp armen 
som vanligt – helt otroligt! ”

Janne Lindroth

Harmony Health Sweden AB  |  Barnens Byväg 24  |  444 61 Stora Höga  |   072381 82 95  |  info@harmonyhealth.se

Läs vad några  
av våra kunder  
berättar om ActiPatch

ActiPatch® är teknik som utvecklats och säljs av det amerikanska företaget 
BioElectronics. ActiPatch® säljs för närvarande i över 55 länder. I Sverige är 
det Harmony Health Sweden AB som är general agent för BioElectronics och 
som säljer Actipatch®.

Läs mer och beställ på: 

www.harmonyhealth.se


