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Att ta hand om sitt välmående ska vara både enkelt och
kul. Vår vision på Lyfe Nordic är att erbjuda produkter,
maskiner och tjänster inom hälsa och wellness som
möjliggör just detta.

Tillsammans med världsledande partners är vi stolta
över att presentera vår produktkatalog för 2021 och
början av 2022. Våra produkter är inte bara fantastiska i
sig själva utan fungerar även som ett utmärkt
komplement till varandra.

I slutändan vill vi att du ska prioritera din hälsa, utan
den kan du inte göra något annat till hundra procent. Du
äger rätten att sträva efter ett friskt och fulländat liv, och
om du vill är vi mer än gärna en del av den resan.

Vilka är Lyfe Nordic?



Ja, floating är underbart, men dry floating tar det till nästa
nivå! I samarbete med Starpool Wellness Concept
presenterar vi på Lyfe Nordic: Zerobody - dry floating
experience. 

Zerobody är ett innovativt patenterat system som tillåter
floating i noll tyngdkraft över 400 liter varmt vatten, utan att
behöva bli blöt. Din kropp och ditt sinne är med om en
oförglömlig upplevelse av djup avslappning, omfamnad av
lugnande ljus och en mjuk ländryggsmassage. Zerobody
passar alla. Bekväm och enkel att använda, inget
omklädningsrum eller dusch behövs, hygien är helt
garanterat. Du behöver bara 10 minuter för att känna
effekten!

Eftersom Zerobody är simpel, praktisk och intuitiv att
använda passar den in i många olika miljöer. Idag finns
Zerobody på hotell, spa, gym, idrottslag, arbetsplatser och 
 även hemma hos privatpersoner. 

The Dry Floating
Experience Dry Floating

UTFORSKA PÅ LYFENORDIC.COM/ZEROBODY



Zerobody ökar fördelarna av de traditionella floatingtankarna och gör
floating mer flexibelt; den kan användas överallt och när som helst
eftersom det inte finns något behov av att komma i kontakt med
vatten. Med Zerobody blir floating lika lätt som att lägga sig i en
vanlig säng. 

Dina kunder blir inte blöta och behöver inte att klä av sig eller duscha.
Zerobody befriar dig på ett simpelt sätt från fysisk kontakt och
gravitation. Panelen sänks och din kropp sveps in i en mjuk och
kroppstempererad miljö tack vare 400 liter kroppstempererat vatten
under ett innovativt och patenterat membran. Därefter påbörjas din
dry floating experience; val av färger, musik och en frivillig
ländryggsmassage gör upplevelsen ännu mer minnesvärd.

Minskning av stress-, ångest- och depressionsrelaterade symptom
Minskning av muskelsmärtor och ledvärk 
Påskyndad återhämtning
Förbättrad sömn 
Förstärker mindfulnessaktiviteter

Enkel att installera och använda
Nästintill inga rörelsekostnader (byte av vatten årligen och el)
Ingen dusch eller ombyte krävs 
Brusreducerande hörlurar med guidad meditation,
andningsövningar och musik 

Zerobody
G L Ö M  G R A V I T A T I O N E N S  L A G A R

Fördelar

Funktioner



Lyfe Nordic fokuserar på att bygga en stark grund av
kvalitetsprodukter och tjänster som ger dig det absolut
bästa inom kryoterapi. Detta har lett till utvecklingen av
varumärket COLDKRYO© som idag erbjuder produkter både
för hela kroppen och lokala områden. 

Vi ämnar alltid att skapa långsiktiga relationer som
fortsätter långt förbi försäljningen av en produkt. Genom att
förse dig med rätt strategier, upplägg och löpande service
hjälper vi dig att växa ditt företag och maximera din
lönsamhet. 

Medan kryoterapi fortfarande är en framväxande teknik i
Sverige har det använts runt om i världen i årtionden.
Elitidrottare använder kryoterapi för att återhämta sig och
förbereda sig inför matcher, tävlingar, och träning. Många
använder det för att må bättre psykiskt eller behandla
smärtor i kroppen och nu kan du få tillgång till samma
teknologi som proffsen använder. NBA, NFL, NHL-lag, MMA-
fighters, internationella fotbollsspelare, olympiska idrottare
och många fler ser tydliga resultat i både återhämtning och
välmående med denna fantastiska behandling.

Världens 
kallaste plats

UTFORSKA PÅ LYFENORDIC.COM/KOLDEXPONERING

Kryoterapi



Utsätt hela kroppen för extrem kyla och nyttja fördelar som optimerar din
hälsa! Med våra kryokabiner kommer du att uppleva snabbare
återhämtning och bättre övergripande hälsa.

Cryomed Kryokabiner
L Å S  U P P  D I N  I N R E  P O T E N T I A L

ONE

PRO

BASIC

Trådlöst: Fjärrdiagnostik och support var du än är
Låg kvävgasförbrukning
Enkel programvara och automatiserade processer, ett
knapptryck på touchskärmen och behandlingen är igång! 
Intelligent säkerhet: Aktiva sensorer övervakar och säkerställer
nivåer i realtid. 

Funktioner

Reducerar ångest- och depressionsrelaterade symptom
Reducerar stress och återuppfriskar kroppen 
Ökar serotonin- och dopaminnivåer

Fördelar för Hälsa & Wellness

Ökar prestation 
Minskar inflammation i kroppen
Rehabiliterar kroppen 

Fördelar för Sport & Fitness



Kaasen är världens mest mångsidiga enhet för att
genomföra lokaliserad kryoterapi med olika modeller inom
estetik och fysioterapi. 

Med hjälp av både kyla på -80 °C och ett tryck på upp till 34
m/s stimuleras en optimal fysiologisk respons från kroppen. 

När kylan avlägsnas från kroppen värmer kroppen snabbt
upp sig genom att expandera blodkärlen 4 gånger större än
sin originala storlek. Ett flöde av syresatt blod mättar
vävnaden och ökar mängden neurotransmittorer och
näringsämnen i området. Samtidigt rensas området på
avfallsämnen och hanteras av kroppens lymfsystem.

Vi på Lyfe Nordic erbjuder två modeller av Kaasen-enheten:
Kaasen Life för estetiska behandlingar och Kaasen Pro för
fysioterapeutiska behandlingar. På nästa sida hittar du
information om dessa. 

Business 
in a box Lokaliserad Kryoterapi

UTFORSKA PÅ LYFENORDIC.COM/KOLDEXPONERING



Cryo Body Sculpting
Cryo Facials 
Skin Tightening 
Utjämning av celluliter
Psoriasis och eksem 
Massagebehandlingar 
Humör- och energiboost

Behandlingar

Kaasen Life
I N O M  ESTET IK

Korta behandlingstider
Icke-invasiv och smärtfri
Låga rörelsekostnader
Snabb ROI
Kan behandla alla områden på
kroppen 
Hela kitet väger endast 6 kg

Fördelar



Kaasen Pro
I N O M  FYS IOTERAP I

Lindrar smärta 
Ökar rörelseomfånget
Påskyndar återhämtning
Reducerar svullnad
Minskar vävnadsskada
Ger en energi- och
humörboost

Fördelar för patient

Snabbare och mer effektiva
behandlingar
Enkel muskelmanipulation
Ökade intäkter -> snabb ROI
Kan behandla alla områden på
kroppen 
Hela kitet väger endast 6 kg

Fördelar för verksamhet



Att ta hand om sin hälsa och investera i sig själv på bästa
sätt ska vara en självklarhet för alla. 

För att göra återhämtning och smärtlindring mer tillgängligt  
har vi därför lanserat vår egna webshop där du med ett
knapptryck kan få hem världsledande produkter för att
optimera ditt välmående. 

I vårt sortiment hittar du de allra bästa verktygen och
produkterna för återhämtning och välmående, framtagna
av det världsledande företaget Therabody.

På vår hemsida kan du utforska hela vårt utbud. Under 2022
kommer webbshoppen att succesivt växa med nya
spännande produkter, håll utkik!

Webbshop

UTFORSKA PÅ LYFENORDIC.COM/SHOP

SHOP

https://www.linkedin.com/company/therabody/


Något större än
oss själva
Hälsa kan vara ett komplicerat ämne. Trots att vi vill
främja en god hälsa för alla är vissa saker i livet helt
enkelt inte rättvisa. Vi vill göra vår del för att minska den
orättvisan. Därför har vi på Lyfe Nordic som värdegrund
att alltid donera en andel av vår omsättning till
välgörenhetsorganisationer vi brinner för. År 2021 och
2022 kommer våra donationer att gå till
Barncancerfonden och Hjärt-Lungfonden. Nedan är kort
fakta om respektive: 

I Sverige insjuknar ett barn om dagen i någon form av
barncancer, 1 300 000 människor lever med
lungsjukdomar som astma och KOL, och över 2 miljoner
människor är drabbade av hjärt-kärlsjukdom. I dag
arbetar fantastiska eldsjälar i organisationer vars enda
mål är att sänka dessa siffror, och genom att köpa från
Lyfe Nordic bidrar du till detta mål. Förhoppningsvis kan vi
tillsammans göra vårt hörn av världen till en lite bättre
plats.

/ Elias & Alexander, grundare av Lyfe Nordic.



En kort andningsövning  

Gör dig bekväm. Du kan ligga på rygg eller i en stol.

(OM DU KÄNNER DIG LITE STRESSAD)

Andas in genom näsan i ca 5 sekunder. Låt magen
fyllas ordentligt med luft. Håll luften inne i ytterligare
5 sekunder. Andas sedan sakta ut genom näsan.

Lägg en hand på magen. Placera den andra
handen på bröstet. När du andas in, känn hur
magen stiger. När du andas ut, känn hur magen
sjunker. Handen på magen ska röra sig mer än den
som är på bröstet.

Ta ytterligare tre fulla, djupa andetag. Andas hela
vägen in i magen och observera hur den stiger och
faller med dina andetag.

DR.  SEUSS

“Today you are you, that is
truer than true. There is no
one alive who is youer than

you.”



Dare to live.



lyfenordic.com
hello@lyfenordic.com

 
    lyfenordic
#DareToLive


