
Nå kan du stimulere
blodsirkulasjonen 

sittende i godstolen!

Happylegs Nettbutikken. Varheisvingen 12. 4073 Randaberg. Tlf. 90 12 98 20 
post@ happylegs.no www.happylegs.no 

Happylegs er solid og driftssikker.
5 års garanti!

Opplev hva Happylegs kan gjøre for helsen din ! 

Happylegs har 3 innstillinger slik at du kan tilpasse aktiviteten etter
ditt behov. Maskinen er svært stillegående slik at støy ikke forstyrrer

deg eller andre i dine omgivelser.
Vekt kun 5 kg. slik at du lett kan ta den med deg.
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Det er nå mulig
å mosjonere
fra godstolen!
En stillesittende livsstil
er en av de mest utbredte
helserisikoene vi har i
dag.
Vi tilbringer mange timer med å
sitte stille uten å gjøre noe fysisk
trening. Bruker du Happylegs i 3
timer om dagen tilsvarer det å gå
en halv time.

Medisinske spesialister bekrefter
effektiviteten på helsen til sine
pasienter. Prisvinner i USA og
Storbritannia som beste nye
«Health and Fitness» produkt.

Effektiv behandling av
diabetes og overvekt.
Aktiv muskelbruk med Happylegs
vil redusere glukosenivået
( blodsukkeret ) i kroppen. 

Gjør kroppen glad!

Hold deg i bevegelse :
• Happylegs styrker bena uanstrengt
• Eliminerer hevelse i ben og ankler.
• Forbedrer hjertefunksjonen, 

selv hos pasienter med 
pacemaker.

• Forsvinning av blåmerker eller 
sår på bena.

• Betydelig forbedring i hvileløse
ben syndrom og kronisk tretthet.

• Større autonomi hos brukere            
med kognitive lidelser.

Leggene er vårt andre «hjerte», og bevegelse av leggene er viktig for
alle som sitter mye stille. Pasienter med redusert mobilitet rapporterer
at jo mer de bruker Happylegs maskinen jo bedre føler de seg.

Dr. Javier Tisaire Sanches.

Etter flere års forskning, har rapporter om vaskulære helse-
fordeler fra brukerne av Happylegs blitt bekreftet av flere
medisinske spesialister innen vaskulær helse.

Dr. M.A Santos Gaston

Valgt til det beste 
nye helse- og
velværeproduktet
i USA 
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