
Unplug &
Recover



“Mitä seepra tekee, kun se on päässyt kar-
kuun leijonalta? Se tärisee. Luonnollisen 
mekanismin tarkoitus on rauhoittaa ja pa-
lauttaa stressireaktiosta. Neurosonic tuot-
taa saman vaikutuksen – siksi se vie rentou-
tumisen täysin uudelle tasolle”.

Marco Kärkkäinen
Kehitysjohtaja & psykoterapeutti



Neurosonic
rentouttaa ja 
palauttaa
Neurosonic vaikuttaa automaattisesti ihmisen luonnollisiin ren-

toutumisen ja palautumisen mekanismeihin. Kiireen ja stressin 

aiheuttamaa kuormitusta on vaikea laukaista jo valmiiksi ruuh-

kaisen mielen kautta. Teknologiamme ohjaa ihmiskehoa me-

kaanisesti meditaation kaltaiseen tilaan, joka hoitaa ja ennalta-

ehkäisee stressiperäisiä oireita. Unen mekanismit palautuvat, 

ja samalla moni muukin asia kehossa ja mielessä korjaantuu.



Unen laatu
Neurosonic vaikuttaa kehon kautta rauhoittavasti autonomiseen hermostoon ja 

mieleen. Stressihormonien tuotanto vähenee, jolloin uneen liittyvät mekanismit 

palautuvat. Ihminen rauhoittuu ja nukahtaminen helpottuu. Yölliset heräämiset 

vähenevät ja unesta tulee laadukkaampaa sekä palauttavampaa. 

Olen kärsinyt vakavista uniongelmista lähes koko elämäni ajan: 
uniongelmat alkoivat aikuisiällä ja ne kärjistyivät aktiiviuran 
päätyttyä. Pahimmillaan saatoin nukkua ainoastaan vajaan tun-
nin yössä. Vaikeimpina aikoina jouduin ottamaan 5-10 tablettia 
illassa saadakseni edes jonkinlaisen levon.

Ensimmäisellä hoitokerralla nukahdin tuoliin. Tämä tapahtui vie-
lä päivällä – en edes muista milloin olisin viimeksi saanut min-
käänlaista silmänluppoa päiväsaikaan. Suosittelisin tätä tuo-
tetta ihan jokaiselle, jolla on kroonisia univaikeuksia tai vähän 
pidempään uniongelmista kärsineille.

  Ensimmäisellä hoitokerralla nukahdin tuoliin

Mikko Heino, Entinen kilpapyöräilijä



Työelämässä mulla on aika monta rautaa tulessa. Välillä 

koin vaiheita, jolloin en millään saanut unta. Ystävän suosi-

tuksesta kävin testaamassa Neurosonicia. En voinut uskoa 

todeksi, että rentouduin siinä tilanteessa. Palauduin koko-

naisvaltaisesti. Neurosonicin käytössä olen kokenut, että 

kun yöuni paranee, paranee samalla moni muukin asia. 

Neurosonic-sänkyä ei mikään vie multa pois.

  Neurosonic palauttaa kokonaisvaltaisesti

Anne Kukkohovi



Kivun lievitys
Teknologiamme vaikuttaa voimakkaasti autonomiseen hermos-

toon, mikä auttaa kehoa parantamaan itsensä. Hermoverkosto 

rauhoittuu, nestekierto paranee ja kipu lievittyy. Ihminen ren-

toutuu ja unen mekanismit palautuvat, jolloin moni muukin asia 

kehossa ja mielessä korjaantuu. 

Voin suositella Neurosonicia ja hoitoja kaikille, jotka kärsivät 

kivuista ja unettomuudesta ja myös hoitoalan ammattilaisille 

täydentämään jotain toista hoitomuotoa. Olen herännyt taas 

elämään tämän hoidon avulla – kaikki joilla on kroonisia kipuja, 

tietävät mitä se merkitsee. Voin olla töissä ja pystyn jopa har-

rastamaan liikuntaa. Apu, jonka saan tästä, merkitsee minulle 

paljon.

  Olen herännyt taas elämään

Mirka Laukkanen 

Taustalla EDS-diagnoosi ja krooninen väsymys



Ensimmäisellä kerralla kun heittäydyin patjalle, olin makoillut 
siinä apauttiarallaa neljä minuuttia kun pääsi itku. Vielä tänä 
päivänäkään en tiedä miksi niin kävi. Koko kroppa nyki pienesti 
ihan niin kuin sillon, kun oot just nukahtamaisillas kun keho ren-
toutuu. Mihinkään ei sattunut ja lihas lihakselta koko keho alkoi 
antamaan periksi.

Mulla meni ennen vähintään 14 lääkettä päivässä. Kun patja oli 
ollut mulla reippaan kaksi viikkoa, huomasin yks kaunis päivä 
ajattelevani että en oo tänään niin kipeä, että pitäiskö kokeilla 
jättää lääkkeet pois. Ja siihen päivään jäi lääkkeet. KAIKKI.

  Neurosonic, mihin veit mun kivun?

Heidi Perkonmäki

Taustalla ratsastusonnettomuus



Stressin lievitys
Neurosonic vaikuttaa tasapainottavasti suoraan autonomiseen hermos-

toon, erityisesti sympaattiseen toimintaan. Välittäjäainetoiminnassa ta-

pahtuu positiivisia muutoksia ja hälytystilassa olevat hermoradat rauhoit-

tuvat. Stressaantunut ihminen pystyy nukahtamaan helpommin ja yölliset, 

valvomista aiheuttavat heräämiset vähenevät tai loppuvat kokonaan.

Olen huomannut, että kun stressitasot nousevat korkealle ja on 
muutenkin huonompi päivä, niin pieni tauko Neurosonicissa sel-
keästi parantaa oloa. Siitä on helpompi jatkaa päivää. Urheilen 
itse jonkin verran ja uskallan väittää, että tuotteella on iso merki-
tys myös suorituksesta palautumiseen.

  Olossa huomaa selkeästi, että Neurosonic toimii

Janne Anttila 

Toimitusjohtaja, Eximia Business Intelligence



Mieleeni on jäänyt muun muassa eräs rouva, joka kärsi stressi-
peräisen unettomuuden aiheuttamasta ahdistuksesta nukah-
tamiseen liittyen. Nukkumaan oli mahdoton asettua ilman nu-
kahtamislääkettä, vaikka stressi oli jo elämässä helpottanut. 
Ensimmäisten hoitokertojen jälkeen rouva kertoi ensin lihasjän-
nitysten löysänneen, pian yleisen mielialan rentoutuneen ja seit-
semännen hoitokerran jälkeen jo nukkuneen viikon ilman nukah-
tamislääkettä.

  On ollut ilo havaita, kuinka voimme 
parantaa asiakkaamme kokonaisvaltaista 
hyvinvointia

Jonna Vanhala

Terveydenhoitaja Oulun III Hansa Apteekki



Palautuminen
Neurosonic rentouttaa elimistön tehokkaasti. Palautumista tehostava 

hermostollinen vaikutus perustuu autonomisen hermoston toiminnan 

tasapainottumiseen. Samalla lihasten verenkierto ja aineenvaihdunta 

palautuvat ennalleen nopeammin.

Olen käyttänyt tuotetta itse nyt kolme vuotta, ja käytän sitä koti-
maassa ollessani käytännössä joka päivä – yleensä treenin jäl-
keen, tai jos treenaan kahdesti, treenien välissä. Hankin itse lait-
teen nopeuttamaan treeneistä palautumista, mutta se parantaa 
selvästi myös unen laatua. Laite on ollut ehdottomasti jokaisen 
siihen käyttämäni euron arvoinen.

  Neurosonic edistää urheilijan palautumista 
ja unen laatua

Sami Sundvik

Takana yli 20 vuotta kuntosalitreeniä



Kuulin Neurosonicista manageriltani, joka ehdotti tuolin käyttöä 
minulle. En uskonut yhtään myyntipuheita, että menetelmästä 
olisi apua. Tuoli näytti ihan tavalliselta hierovalta tuolilta. Ajatte-
lin katsoa samalla telkkaria hoidon aikana. Siitä ei tullut kuiten-
kaan mitään. On aivan uskomatonta, miten hoito rentouttaa ja 
saa kehon palautumaan.

Minulla on selässä vanhoja urheiluvammoja ja olen joutunut 
aiemmin käymään usein kiropraktikolla. Myös kiropraktikkoni 
on huomannut Neurosonicin vaikutukset. Hän on huomauttanut, 
että käyn nykyään harvemmin vastaanotolla.

  Uskomaton keino palautua rasituksesta

Sami Seliö

F1-veneiden kaksinkertainen maailmanmestari



Olen ollut erittäin tyytyväinen Neurosonic-patjaan. Alkuun käyt-
tötarkoituksena oli palautuminen ylirasituksesta. Selkeimmin 
vaikutukset huomasin silloin parantuneena yöunena. Nykyisin 
käytän patjaa ennen kaikkea treeneistä palautumiseen, mutta 
myös aktivoimaan kroppaa ennen treeniä. Varsinkin ennen aa-
mutreeniä on kiva saada keho hereille koviin harjoituksiin!

  Kiva saada keho hereille koviin harjoituksiin

Nooralotta Neziri 

Pika-aitajuoksija, Suomen mestari 2012-2016



Vaikutukset 
perustuvat 
luonnolliseen 
mekanismiin
Neurosonicin sisäänrakennetut värähtelijäelementit 

lähettävät kehoon erittäin matalataajuista (20-100 Hz) 

värähtelyä. Luonnollisena mekanismina värähtely 

vaikuttaa kehon kautta rauhoittavasti autonomiseen 

hermostoon ja mieleen.

Neurosonicia ohjataan langattomasti helppo-

käyttöisellä mobiiliapplikaatiolla, jonka avulla 

voit valita mieleisesi ohjelman rentoutukseen, 

aktivointiin tai palautumiseen. Kattavasta ohjel-

mavalikoimasta löytyy jokaiselle jotakin.

perustuvat 
luonnolliseen 
mekanismiin
Neurosonicin sisäänrakennetut värähtelijäelementit 

lähettävät kehoon erittäin matalataajuista (20-100 Hz) 

värähtelyä. Luonnollisena mekanismina värähtely 

vaikuttaa kehon kautta rauhoittavasti autonomiseen 

Neurosonicia ohjataan langattomasti helppo-

käyttöisellä mobiiliapplikaatiolla, jonka avulla 

voit valita mieleisesi ohjelman rentoutukseen, 

aktivointiin tai palautumiseen. Kattavasta ohjel-



Kotiin, 
asiantuntijalle, 
yritykselle
Neurosonic soveltuu erinomaisesti paitsi kotiympäristöön myös ammat-

tikäyttöön. Se on käytössä sadoilla asiantuntijoilla eri aloilla, kuten psy-

koterapiassa, fysioterapiassa, terveydenhuollossa sekä kuntoutuksessa. 

Yritykset ovat havainneet Neurosonicin parantavan merkittävästi 

työssäjaksamista. Neurosonic soveltuu erinomaisesti myös asiakas-

kokemuksen kehittämiseen esimerkiksi lounge-tiloissa.

Neurosonic-tuoteperheen helmi voimakkaalla palauttavalla ja 

rentouttavalla efektillä. Monet eri alojen ammattilaiset käyttä-

vät Professional-tuoliamme täydentääkseen palvelujaan. Kei-

nonahkaverhoilu saatavilla monipuolisesta värivalikoimasta.

Professional tuoli





Tuotteillamme on 
kahden vuoden takuu



Tyylikkäästi muotoiltu divaani soveltuu erinomaisesti kotiin tai 

ammattikäyttöön kipujen, stressin ja lihasjännitysten lievityk-

seen sekä edistämään unen laatua ja palautumista kokonais-

valtaisella tavalla. Divaanilla on Design from Finland -tunnus.

Divaani



Portaaton säätöominaisuus mahdollistaa optimaalisen hoitoasen-

non koko keholle. Tämän lisäksi saat erinomaisen nukkumisergo-

nomian. Sänky on saatavana medium, hard ja extrahard-vahvuuk-

silla. Patja on pussijousitettu ja sillä on 3 vuoden takuu.

Kaikki tuotteemme 
valmistetaan Suomessa

Moottorisänky

valmistetaan Suomessa

Moottorisänky



Erinomaisen mukava ja ergonominen TV-tuoli. Saata-

vana kangasverhoilulla monipuolisesta värivalikoimas-

ta tai erikoistilauksena keinonahkaverhoilulla. Tuolin 

asentoa voidaan säätää sähköisesti. Soveltuu myös 

ammattikäyttöön.

Helppo ottaa käyttöön ja sijoittaa se esimer-

kiksi sängyn päälle hoidon ajaksi. Se on myös 

helppo varastoida ja kuljettaa puoliksi taitet-

tavuuden ansiosta. Soveltuu myös ammatti-

käyttöön.

Lisävarusteena Patjan kantokassi
Kuljeta Neurosonic-patjaasi mihin haluat. Sää-
dettävä olkahihna, alakantohihna sekä lisätasku 
keskusyksikköä, virtalähdettä ja tablettia varten.

Onni-tuoli

Mobiilipatja



Ohjelmat

Lisävarusteet

Voit helposti valita mobiiliapplikaatiolla valmiita 10-40 minuutin ohjelmia rentoutu-

miseen, aktivointiin tai palautumiseen. Ota powernap kiireisen arjen keskellä tai va-

litse rauhoittava ohjelma univaikeuksiin tai stressiin. Aktivoivia ohjelmia voit käyttää 

aineenvaihdunnan buustaamiseen, kiputiloihin, vireystilan kohottamiseen tai lihasten 

lämmittelyyn. Palauttavat ohjelmat sopivat urheilun jälkeen tai esimerkiksi kivun ja 

turvotuksen lievitykseen.

Kaikki ohjelmat edistävät unen laatua ja vaikuttavat sekä fyysiseen että psyykkiseen 

palautumiseen. Vaikutukset ovat yksilöllisiä ja säännöllisellä käytöllä saadaan aikai-

seksi parhaat tulokset.

Helpottaa tuotteidemme käyttöä julkisissa 
tiloissa. Estää mobiililaitteen väärinkäytön ja 
pysyy aina ladattuna. Sisältää telineen sekä 
mobiililaitteen (Samsung Galaxy Tab A10 tai 
vastaava). 

Täydentää rentoutumisen ja poistaa taus-
tahälinää. Musiikki asennetaan valmiiksi 
laitteiden ohjaukseen tarkoitettuun appiin ja 
se käynnistyy ja loppuu samalla hoito-oh-
jelmien kanssa.

Pro-ohjain
Sennheiser HD569 -kuulokkeet 
ja musiikkilisenssi







Tiimimme
Marco Kärkkäinen
Kehitysjohtaja & psykoterapeutti

marco.karkkainen@neurosonic.fi 
+358 40 808 6312

Simo Pahkamaa
Toimitusjohtaja

simo.pahkamaa@neurosonic.fi 
+358 45 844 8863

Pia Kenkimäki
Myyntipäällikkö, fysioterapeutti, KTM

pia.kenkimaki@neurosonic.fi 
+358 50 596 2475

Ipi Jaatinen
Myyntipäällikkö, toimintaterapeutti

ipi.jaatinen@neurosonic.fi 
+358 50 513 7699
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