
ABRACE - feel the comfort
ABRACE er en sansestimulerende og stilren lænestol 
udviklet og designet til at berolige krop og sind. 

ABRACE er en beroligende og sansestimulerende lænestol, der afhjæl-
per uro i krop og sind. Stolen bidrager bl.a. med at skabe velvære, 
afstresning samt mindskning af udadreagerende adfærd. 
Stolen henvender sig til mennesker med både psykiske og fysiske udfor-
dringer og kan benyttes i institutioner såvel som i private hjem. 

Stolen hjælper og beroliger via sansestimuli voksne og børn, som kæm-
per med stress, angst, tvangstanker, tankemylder, ADHD, depression, 
demens, mani og meget mere. Med ABRACE lægges der stor vægt på 
afstigmatisering, og dermed på at skabe en følelse af at anvende en al-
mindelig lænestol, der kan benyttes som en naturlig del af dagligdagen. 
Af denne årsag er sanselænestolen designet med et flot stilrent udtryk 
hvilket gør, at den kan placeres i ethvert miljø uden at skille sig ud som 
værende et hjælpemiddel.

ABRACE består af tre dele; selve lænestolen, tyngdetæpper samt en 
fodgynge. Tyngdetæpperne stimulerer berørings- og muskel-led-san-
sen og kan efter behov påføres over ben og skulder. Tæppernes tyngde 
og omfavnelse giver kroppen et fast tryk, hvilket giver en afgrænsning 
af kroppen og en kropsbevidsthed, som virker beroligende. Fodgyngen 
beroliger via monotone og gentagne bevægelser og stimulerer samti-
dig muskel-led-sansen.

Kontakt os for yderligere information eller hvis du har spørgsmål. Måske 
ønsker du at mærke stolen på egen krop - i så fald er du meget velkom-
men til at komme forbi os i Aalborg for at prøve ABRACE. 

Kæmper du eller nogen du kender med stress, angst, 
tankemylder, ADHD, depression, demens eller lignende 
anbefales ABRACE af både fagpersoner og patienter!  

FARVEVALGET ER DIT!
ABRACE kan polstres i de farver du måtte ønske, således den kan 
matche alle hjem, institutioner, afdelinger mv. 

FIND KONTAKTOPLYSNINGER 
PÅ BAGSIDEN AF PAPIRET!



VED BRUG AF ABRACE OPLEVEDE JEG, AT 
DEN REDUCEREDE MIT TANKEMYLDER 
OG GJORDE MIG I STAND TIL AT SLAPPE 
MERE AF. 
- 41 ÅR, RAMT AF STRESS, ADHD OG DEPRESSION

‘‘

WWW.MYABRACE.COM
 +45 2639 8281  •  +45 2241 2640

INFO@MYABRACE.COM


