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Ja, Jag Vill gärna proVa massage på Jobbet.

Våra terapeuter är Certifierade av Branschrådet 
Svensk Massage är medlemmar i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund 

och innehar patient och ansvarsförsäkring.

För mer information vänligen kontakta telge hälsocenter.
Kaplansgatan 5, 151 72 Södertälje. Tel: 08-550 199 81

E-post: info@telgehalsocenter.se 
 www.telgehalsocenter.se  

Namn

Befattning

Företag

Adress

Postadress

Telefon

Mobil

E-post

Skicka in kupongen idag. Eller ring 08-550 199 81.
Du kan också maila till bokning@telgehalsocenter.se

Vi Vet precis Vad du behöVer.



när du trivs och mår bra på jobbet, så går det bättre för både 
dig och företaget. Med en egen massör direkt på din ar-

betsplats kan du förebygga problem med t ex stela axlar, mus-
kelspänningar, ryggont, spänningshuvudvärk, musarm mm.

skönt, avslappnande och presta-
tionshöjande.

Spända ömma muskler fungerar då-
ligt. Genom massörens kunnande, råd 
och stöd minskar riskerna för framtida 
muskelspänningar, värk och skador. 
Massage ökar cirkulationen och där-
med får muskler och vävnader bättre 
funktion. Det är dessutom både skönt, 
avslappnande och ger dig ny energi. 

så här fungerar massage på jobbet.

Vi på Telge Hälsocenter planerar, admi-
nistrerar och ser till att massören finns 
på plats. Alla våra massörer är certifie-
rade av Branschrådet Svensk Massage 
och har ansvars- och patientförsäkring. 
Vi står för all utrustning i form av mas-
sagebänk, olja, bänkpapper och hand-
dukar. Det enda kravet är att ni tillhan-
dahåller en lokal på arbetsplatsen.

ökat välbefinnande på jobbet. 
inga skattekonsekvenser för 
företaget.

Nya regler underlättar för arbetsgivare 
att erbjuda sina anställda tillgång till fri 
eller subventionerad massage – utan 
skattekonsekvenser! Massage är ett 
viktigt verktyg i vårt arbete med att 
öka välbefinnandet på arbetsplatser, 
minska sjukfrånvaron och öka produk-
tiviteten.
     Vänta inte. Både du och företaget 
kommer att må bättre med massage 
på jobbet.
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massage på Jobbet.


