Ervaringen fakirmat

Hieronder enkele ervaringen van fakirmat en spijkermat gebruikers:
Gaston (België) "de beste": Ik wil het u graag vertellen. Heb namelijk verschillende matten, van
verschillende merken.
eerst was ik geschrokken omdat in uw matten geen schuimrubber in zit...mijn eerste gedachten
waren...oei...als dat maar goed gaat... moet zeggen mijn angst was ongegrond...na een paar
maal gebruikt te hebben is het de beste mat, die ik benut en ze dringt ook het diepste door, wat
het effect verhoogd...
ik ben zeer tevreden... vooral mijn arthrose in de nekwervels...de pijnklachten zijn verdwenen..
ook in de schoudergewrichten zijn de klachten terug gedrongen
Edith (Nederland):
"De fakirmat is een uitvinding! In het begin denk je even, dit doet pijn, maar na ongeveer 5 min
wordt je huid warm en voel je vrijwel niets meer. Al heel snel voel je dat je gaat ontspannen. De
mat kan zowel voor het slapen gebruikt worden of op een ander tijdstip. In beide gevallen heb ik
ervaren, dat mijn slaap verbeterde en mijn energie overdag hoger lag."
Lise (Denemarken):
"Greetings from Denmark! I am a yoga teacher and have actually used my Fakirmat in my yoga
training. When you get used to stay longer in an asana on the Fakirmat it is very peaceful. Just
like time is stopping and I get so energized. I had some of my students try it and almost
everyone bought their own mat, so now we are all small Fakirs… "
Ullis (Zweden):
"Ik heb de Spijkermat geprobeerd nadat die werd aanbevolen om hem uit te proberen in
verband met mijn whiplash. Ik heb snel een stijve nek en krijg hoofdpijn enzovoort en heb zelfs
veel problemen om in te slapen 's avonds. Ik kocht en probeerde. En werd blij verrast! Eerst
deed het alleen maar pijn maar na een tijdje kwam de endorfine en werd ik helemaal
ontspannen, de pijn verdween en daarna sliep ik als een roosje! Ben zelf masseur en heb hem
uitgeprobeerd bij een aantal klanten die het heerlijk vinden."
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