
FOLKLIGT 
Nyligen lanserade SCB befolkningsklockan som gör 
det enkelt att i realtid följa vår väg mot 10 miljoner 
invånare. Just nu växer den svenska befolkningen 
med i genomsnitt en ny invånare var fjärde minut.

– Jag själv har funderat mycket kring orsa-
kerna till smärtan och huvudvärken och tror 
att en orsak kan vara en mc-olycka som jag 
var med om. Jag har dessutom haft ett hårt 
och tufft arbete som långtradarchaufför, där 
man varje dag lastade och lossade ca 100 
ton om dagen. På den tiden hade man inte 
eltruckar till hjälp och det var långa arbets-
pass, berättar Michael Axelsson.

Arbetet slet på kroppen och resulterade i 
tre diskbråck och kronisk värk.

– Det blev många besök varje år hos 
massörer, naprapater och kiropraktorer för 
att lindra smärtan och öka rörligheten. För 
att inte prata om alla mediciner och olika 
behandlingar jag genomgått, elplattor där 
man kört ström i musklerna, akupunktur, 
nervblockering, sjukgymnastik mm. utan 
att det hjälpte, även om vissa dagar var bätt-
re än andra.

I slutet av 2014 fick han vetskap om en 
nackmassagemaskin som gjorde honom 
nyfiken och han började med att prova någ-
ra enkla billiga maskiner, men var inte nöjd. 

– Jag upptäckte att det fanns en hel del 
olika maskiner men att de flesta var billigt 
skräp eller hade en teknik som var över 10 år 
gammal. Det var stora och klumpiga maski-
ner, alternativet var de riktigt dyra maski-
nerna som används i läkarvården, men vem 
har råd att betala tiotusentals kronor.

Istället så hittade han den maskin som 
han idag säljer.

– Tillverkaren hade ingen återförsälja-
re här så vi påbörjade en diskussion, vi tog 
hem ett mindre antal maskiner, bad vänner 

och bekanta att testa, och tog med nack-
massagemaskinerna till en mässa för att låta 
andra människor testa. 

Testerna som utfördes på ett par hundra 
personer gav mycket positivt resultat.

– Då bestämde vi oss för att starta ett 
företag och bli återförsäljare i Norden med 
ensamrätt på den patenterade massagekulan 
3D smart Shiatsu.

Har nackmassagemaskinen  
fungerat positivt för dig?
– Ja det är nog den största anledningen till 
att vi har företaget idag. Min värk i nacken 
har försvunnit och värken ovanför skulder-
bladet har minskat avsevärt, likaså min mig-
rän och stresshuvudvärk.

Första kvällen jag provade Nackmassa-
gemaskinen gjorde det ont i mina spända 
muskler, men efter bara fem minuter börja-
de det bli behagligt och jag märkte att musk-
lerna i nacken och i området ovanför skul-
derbladet blev ordentligt genomarbetade. 
Det var en härlig känsla. Dagen efter hade 
jag lite som ”träningsvärk”, men det gick 
över snabbt. Nästa dag använde jag den 15 
minuter på dagen och 15 minuter på kväl-
len, detta gjorde jag under 14 dagar. Sedan 
dess behöver jag bara använda den vid 
behov 3 till 4 gånger i veckan.

Nackmassage har 2 roterande kulor, varje 
massagekula har sex olika stora kulor som 
masserar över området. Den har även vär-
me som tränger ned på djupet vilket ger en 
behaglig känsla. Man kan välja rotationsrikt-

ning, ändra hastigheten och välja om man 
vill ha infraröd värme som tränger djupt in i 
musklerna. Nackmassagemaskinen är enkel 
att använda, man behöver bara hålla reda på 
tre knappar och den tar inte så mycket plats 
så man kan enkelt ta med den på resan. Den 
är tystgående, vilket är bra. Den är uppladd-
ningsbar och laddas av en nätadapter och 
man får dessutom med en sladd för att kun-
na ladda den i bilen via cigarettändaruttaget.

– Jag hoppas fler får upp ögonen för den-
na smarta produkt, som jag tror kan hjälpa 
många andra människor med liknande pro-
blem som jag haft.

Vill du veta mer besök  
www.nackmassage.se

Stresshuvudvärk, migrän,  
smärta i axlar och nacke, 

höger arm och vänster  
ben som domnar. I 30 år 
har detta varit en del av 
Michael Axelssons var-

dag. För två år sedan 
hörde han talas om 

nackmassage maskiner, 
han testade flera olika tills 

han hittade en med bra 
funktioner. Idag är han 

en av nyckel personerna i 
företaget PMR Nordic AB 

och återförsäljare i  
Norden med ensam-

rätt på den patenterade 
massage kulan 3D  

smart Shiatsu.

Jag hoppas fler får upp  
ögonen för denna smarta produkt, 
som jag tror kan hjälpa massor 
med människor med liknande  
problem som jag haft.

FÖRETAGSPRESENTATION

3D smart Shiatsu är tystgående och tar 
inte så mycket plats så man kan enkelt ta 
med den på resan. 

Michael Axelsson, 
PMR Nordic AB.SMART MASSAGE  

FÖR VÄRKANDE NACKAR
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