
 

 

Djupgående massage, 45min. 750kr. 

En djupare & hårdare massagebehandling för dig som upplever värk, stelhet djupare i muskulaturen.  

Under denna behandling kan terapeuten komma att tillämpa massagepistol och/eller muskelskrapning. 

 

Svensk klassisk massage, 45min 650kr, 60min 850kr. 

En mjuk avslappnande massagebehandling som består främst av mjuka strykningar.  

Här är huvudsyftet avkoppling. 

 

Koppning med djupgåendemassage, 50min, 850kr. 

Djup massagebehandling med koppningsteknik. Kopparna nyttjas på triggerpunkter och 

arbetas i ”flow”. Denna behandling är för dig som upplever försämrad blodcirkulation, rörlighet 

och är i behov av en ordentlig massagesession. 

 

Koppning, 30min, 400kr. 

En kortare koppningssession där koppningen är i centrum. För dig som enbart är intresserad av 

koppningsbehandlingen, har specifikt område som önskas behandlas eller vill prova på koppning. 

 

Naprapati, Nybesök 40min, 700kr. 

Undersökning, diagnostisering, manipulering och mjukdelsbehandling. 

 

Naprapati, Återbesök 20min, 600kr. 

Uppföljning, manipulering och mjukdelsbehandling. 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

Medicinsk laser 400kr, 6st 2100kr. 

Behandlingsmetod för dig med kronisk eller akut värk i muskel/led och vill optimera rehabiliteringstiden samtidigt 

som vi förbättrar rörligheten och hämmar inflammationen. 

 

 

Akupunktur, 30min, 550kr. 

Akupunkturbehandling med syfte att lossa på muskelspänningar, smärtlindra och optimera rehabiliteringen.  

Under denna behandling behandlas önskade område/muskelgrupper enbart med akupunktur. 

 

 

Cryoterapi, 20min 400kr, 6st 2100kr. 

Effektiv kylbehandling för att minska smärta i leder/muskelgrupper vid akut eller kronisk problematik.  

Minskar svullnaden och hämmar inflammation. 

 

 

Hand/fingerrehabilitering Nybesök, 350kr. Återbesök 300kr. 

Undersökning av hand, finger och handled samt rehabilitering eller behandling. 

 

 

Paraffinbehandling, 30min 350kr, 6st 1800kr. 

Värmebehandling & massage för stela och värkande händer/fingrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Arbetsterapi 30min, 400kr. 

Samtalskontakt med leg. Arbetsterapeut för stöttning/rådgivning av sömnbesvär, struktur i vardag,  

hjälpmedelsrådgivning, minnestestning m.m. 

 

 

Bostadsanpassnings intyg, 600kr. 

Hembesök i Eskilstuna av leg. Arbetsterapeut för att erhålla intyg kring bedömning inför ansökan av bostadsanpassning. 

 

 

Arbetsterapeutiska utredningar/bedömningar, skicka din förfråga. 

Vi utför alla former arbetsterapeutiska utredningar och kartläggningar. 

Arbetsförmågeutredningar, aktivitetsutredningar m.m. 

Hör av er till oss kring syftet med utredningen, vi utför utredningar i flera städer.  

 

 

Fysioterapi, 45min. 600kr. 

Undersökning och gemensam träning i stans bästa gym med leg. fysioterapeut.  

I detta pris ingår även lättare behandling efter avslutat träningspass i mån om tid och behov (medicinsk laser, cryo, akupunktur, tejpning). 

 

 

 

I samtliga behandlingar ingår anamnes och eventuell utredning i behandlingstiden. 

Vi är direkt anslutna till Epassi och friskvårdsgiltiga via Benify. 

 

 

Har du frågor kring våra behandlingar hör av er till: Info@yourability.se 

Bokning sker via www.Yourability.se eller våra sociala mediers kanaler.  
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