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DET ER BEVIST I VIDENSKABELIGE STUDIER

BACK APP
NO MORE BACK PAIN



BACK APP FUNGERER
- DET ER BEVIST I 
VIDENSKABELIGE STUDIER
Back App har dokumenteret effekt, bevist i 
videnskabelige undersøgelser lavet på Karolinska 
Institute, Sverige, University of Limerick, Irland, 
Katolieke Universiteit Leuven, Belgien og
Physiotherapie School, Landquart, Schweiz.
Læs alt om studierne på www.backapp.dk

Back App er blevet testet af 
364 fysioterapeuter og kiropraktorer 
i Skandinavien. 98 % siger, at 
Back App er god for din ryg!



no more back pain



no more back pain



SIDDER DU OGSÅ 13,7 
TIMER HVER DAG? 
Når du spiser, på vej til/fra arbejde, på arbejde, ser TV, ved 
PC’en eller smartphon’en derhjemme, besøger venner...

REDUCERE RYGSMERTER, 
MENS DU SIDDER
Videnskabelige studier af personer som lider af smerter i 
ryg og lænd viser, at smerterne reduceres væsentligt - eller 
helt elimineres – ved at sidde på en Back App i stedet for en 
ordinær kontorstol



VIDENSKABELIGE UNDERSØGELSER VISER, AT BACK APP KAN:

HJÆLPE DIG MED AT SIDDE MED EN SUNDERE HOLDNING
Når du bruger Back App forbedrer du din holdning, det bliver lettere for dig at sidde 
oprejst og du undgår at falde sammen i ryggen

REDUCERE ANSTRENGELSERNE VED AT SIDDE
Du bliver mindre træt i musklerne, end hvis du sidder på en ordinær kontorstol

ØGE MUSKELAKTIVITETEN VED STILLESIDDENDE ARBEJDE
En konstant, blid træning kommer helt af sig selv, når du sidder på Back App

UDFORDRE DIN BALANCE PÅ EN LET OG KONTROLLERET MÅDE
Du holder balancen på same måde, som når du går i skoven på ujævnt underlag, rider 
på hest eller padler i kajak!

REDUCERE RYGSMERTER NÅR DU SIDDER
Videnskabelige studier viser at mennesker, der lider af lændesmerter når de sidder, 
får reduceret smerterne sammenlignet med, når de sidder på en ordinær kontorstol

prøv en back app gratis!



HENIS DISTIA SIMILITAE 
NONSED QUAERUPISTI 
NDEBIT IUR SAPIDIT 

BACK APP - INTERVALTRÆNING FOR DIN RYG

Når du sidder på en Back App, slapper dine muskler af i den neutrale position. Når du 
bevæger dig, aktiveres dine rygmuskler og giver dig en konstant blid træning

Det er tilmed let at komme op og stå. Siddestillingen på en Back App er meget tæt på 
den stående



prøv en back app gratis!
SID KOMFORTABELT - 

HELE DAGEN 
Invester i dit helbred og bliv stærkere
Kontakt os for at prøve en Back App

www.backapp.no


