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Vibration  
infravärme och elstötar

k r o p p  *  h ä l s a  *  v i n n a n d e  s kö n h e t s t i p s

Nu finns det något för oss som har 
celluliter, dålig blodcirkulation, ont om 
tid, men ändå vill ha snabba resultat. 
Tei-behandling. Elektrisk muskelstimu-
lering blandat med infraröd värme ger 
faktiskt effekt.

Lätt skärrad lägger jag mig på mas-
sagebänken och blir ihopspänd med 
varma plattor med ultraljudsgelé på. 
Känslan av att vara hjälplös förstärks 
när de elektriska stötarna sätter igång. 
Först gör det ont i mina kalla muskler. 
Armarna, magen och rumpan är täckta 
av plattor. Det pirrar. Efter tio minuter 
börjar jag äntligen slappna av men 
plötsligt piper det och en ny frekvens 
på apparaten sätts igång. Det går som 
stötiga vågor genom kroppen vilket får 
benen att flyga upp var femte sekund. 
Avslappningen är borta. Det är nu 
musklerna får jobba genom samman-
dragningar. 

– Man kan se det som sit-ups säger 
kostrådgivaren Cecilia Wallén på 
kliniken Adam & Eva i Stockholm,  
som utför behandlingen.

Tei-behandlingen pågår under 45 
minuter och frekvensen ändras tre 
gånger under tiden. En fullständig 
behandling är tio gånger. Därefter 
räcker det med någon gång i månaden 
för att hålla sig i form. 

– En TEI-behandling (45 minuter) 
kan man jämföra med 7 timmar på 
gym. Självklart ska man inte byta ut 
träningen men det är ett bra kom-
plement till vanlig träning, om man 
har ont om tid, säger Cecilia.

Mitt resultat: Bättre blodcirkula-
tion. På bara tre tillfällen var jag två 
centimeter smalare i midjan och 1,5 
centimeter smalare över magen. 

CeCilias småtips
Stek i kokosolja Vid upphettning av ve-getabiliska oljor kommer det omättade fettet att till sin struktur omvandlas till t ex transfetter, som är svårt för krop-pen att bryta ned. Men kokosolja fung-erar bättre ihop med hetta. Finns att köpa på burk på hälsokostbutikerna. 

Minska alkoholintaget Om man verk-ligen vill gå ned i vikt så vet väl alla att alkohol inte är en hit. Men om man  t ex dricker vin tre gånger i veckan så gör det stor skillnad att bara ta bort den tredje gången.
Hjärnan vilar hela natten. Det första du stoppar i dig på morgonen suger hjärnan åt sig. Alltså kan du påverka din pigghet om du stoppar i dig rätt saker, i rätt tid.

Frukosten är det viktigaste målet på dagen. Den grundar för hela dagen och ska innehålla både kolhydrater och protein. T ex smörgås med avokado, fil och osötad müsli och ett kokt ägg.
Juicer är rena sockerbovarna. Även om det inte är tillsatser i så är det 
mycket fruktsocker och det blir 
många kalorier för kroppen att  
ta hand om.

När vi väl har tid för träning så måste det vara effektivt.  
Här är metoden för snabbt förbättrad hälsa. 
av karolina Stålenbring

Ny  träNiNgstekNik
På Takkeis gym i Stockholm kan man 
testa en helt ny träningsform som på-
stås vara så effektiv att det räcker med 
ett enda gympass i veckan. De tar bara 
emot en person åt gången och  
man får välja musik och tränare.
www.takkei.se

LiPOLysiNjektiONer…

…är en metod som används för att bli av 

med lokala fettpartier. Det injiceras  

i fettvävnaden och fettcellerna löses upp 

och tas om hand av kroppen. Det är inte 

en metod för viktminskning, utan an-

vänds för att behandla specifika delar av 

kroppen där man med hjälp av kost och 

motion inte kunnat åstadkomma önskat 

resultat. I Sverige är medlet ännu klassat 

som ett icke registrerat läkemedel. Så vi 

får vänta tålmodigt.
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