Læs mere eller køb Fibervesten på
www.wellnessnordic.dk/Fibervesten

Fibervesten
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fra

Pris, DKK

Fibervesten
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– en vest med vægt, der giver tryghed og ro

2466

Ekskl. moms:
Inkl. moms:

Fibervesten – vægt og blød komfort i ét

Hvem har glæde af Fibervesten?

Fibervesten er en ny type vægtvest
uden hårde vægtelementer. Den
virker beroligende, men er samtidig
behagelig at have på. Med Fiber
vesten oplever brugeren en bland
ing af vægt og blød komfort
– og føler sig dermed både rolig,
tryg og "godt klædt på".

Fibervesten er velegnet til personer der har svært ved at finde ro
og føle tryghed. Fibervesten kan hjælpe dem i hverdagen.

Fibervesten er velegnet til både
børn og voksne med behov for
ekstra støtte, når det handler om at
koncentrere sig bedre i f.eks. skolen,
på arbejdet, i fritiden eller hjemme.

bælte. Dette kan med en velcrolås
spændes ind eller ud efter ønske.
På den måde kan man individuelt
regulere fornemmelsen af vægt og
tryk mod kroppen, så det er muligt
at tilpasse Fibervesten til den
enkelte brugers behov.
Fibervesten er udviklet i
samarbejde med en psykiater og
en stressterapeut og ser ud som en
ganske almindelig dunvest.

Fibervesten kan bl.a.:
• modvirke psykisk og
motorisk uro
• reducere uro, angst og stress
• øge følelsen af tryghed
• bidrage til at øge fokus
• give brugeren en øget
kropsfornemmelse

Fibervesten kan med fordel
anvendes til personer med:
• Motorisk uro
• Stress
• ADHD
• Autisme Spektrum Forstyrrelse
• Psykisk sygdom

Fibervesten er indeni og omkring
taljen udstyret med et elastisk

Praktisk information
Størrelser

Vægt

HMI-nr.

Varenr.

Small
Medium
Large
XL
XXL

3,0 kg
3,5 kg
4,0 kg
4,5 kg
5,3 kg

101143
101152
101153
101154
101155

1690030
1690035
1690040
1690045
1690053

Vaskeråd

Vask ved 40°C. Tørretumbling i 20 min.
Herefter lufttørring til helt tør.

