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Behagligt. KvP:s reporter slappnade av och kände välbehaget under behandlingen.
Bäst är sängen för dem som har någon värk  masserande kulor ska driva bort det
onda från kroppen. Foto: Wahlgren Christer

Finurlig säng botar
värk  och ökar
sexlusten
MALMÖ. Här är den "läkande
sängen".
Kvällsposten har just
"genomlidit" 20 minuter på den
masserande britsen, Ceragem,
som gör dig fri från värk och
andra onda krämpor.

FAKTA

Så hjälper Ceragem
Ceragem är en terapi som förenar sig i många olika
behandlingar: kiropraktik, akupressur och uppvärmning
med infraröda strålar. Hjälper vid stress, fibromyalgi,
viktminskning, ryggbesvär och depressioner.

Sängen är en finurlig konstruktion
som tagits fram av en sydkoreansk uppfinnare när hans hustru inte blev fri från sin
ryggvärk.

Fri från käppen

Det är systrarna Larisa Persson och Ludmila Kovalchuk som upptäckte den magiska
sängen när de besökte en väninna i S:t Petersburg.
– Hon hade svår värk och tvingades gå med käpp. När vi besökte henne ett år
senare var hon helt frisk och berättade då om Ceragemmetoden, säger Larisa.
Systrarna driver en klinik där patienterna bland annat får ligga i den läkande sängen
samtidigt som olika kulor rör sig längs ryggraden, masserar mjuka vävnader och
värmer upp dem med infraröda strålar.

Det onda ska bort
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Första behandlingen gör ont. I vissa lägen vill jag helst befria ryggen från kulorna
som vandrar från ändan upp till halsen.
– Tanken är att det onda ska lämna kroppen, säger lillasyster Ludmila.
Andra gången känns det bättre och efter en tredje behandling känns det riktigt skönt.
Vad är det som händer?
– Kroppens temperatur ökar tack var de infraröda strålarna och blodcirkulationen
förbättras.
– Även den sexuella lusten ökar, säger Larisa
Det intygar också en av patienterna när Kvällsposten är på besök.
– Jag kände att det blev som extra bonus, säger John Persson, 57 år.
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