
ommeren 2017 hadde jeg nådd min maksimale vekt, 
etter et par år med medisiner. Jeg var tung i kroppen, 
og følte at uansett hvor aktiv jeg var, så la jeg på meg. 
Fordøyelsessystemet fungerte ikke som det skulle. Jeg 
hadde veldig lite energi og følte meg uvel i kroppen, og 

syntes det kjentes ut som at noe var tilstoppet, rett og slett. Jeg følte 
at kroppen samlet på avfallsstoffer og at forbrenningen hadde stoppet 
opp. Jeg har ingen faglig kompetanse om kroppen, men det var i alle 
fall slik det føltes.

En dag fikk jeg vite av venninnen min at vi hadde vunnet tre 
behandlinger hver hos Studio Figura. Hun snakket om Roll Shaper, 
men dette hadde jeg aldri hørt om tidligere. Jeg er skeptisk til 
behandlinger som lover fantastiske resultater. Etter selv å ha jobbet 
som sminkør og selger i skjønnhetsbransjen i flere år, vet jeg at det 
finnes mye som ikke holder det som blir lovet.

Men det er alltid moro å vinne, og å prøve noe nytt. Jeg ante ikke hva det 
gikk ut på, eller hva det skulle være bra for, men jeg dro til prøvetimen 
med et åpent sinn. Der ble vi møtt av et blidt og profesjonelt personell, 
som fortalte om Roll Shaper og som guidet oss igjennom vår første 
time. Det var en intensiv lymfemassasje, som startet under føttene og 
tok for seg alle kroppsdelene til den endte opp på skuldrene.

Etter seks behandlinger i løpet av fire uker hadde jeg gått ned 7 kg.
Jeg merket at kroppen forandret seg, og merket spesielt på huden at det 
var mye som skulle skilles ut, for jeg fikk en del urenheter de første 
ukene, dette avtok, og etterhvert ble huden bedre. Det kjentes ut som 
den såkalte tilstoppingen jeg hadde følt tidligere, hadde blitt borte, og 
at systemet begynte å fungere normalt. Forbrenningen og fordøyelsen 
begynte å komme på plass. Plutselig hadde jeg masse energi, noe jeg 
faktisk ikke hadde kjent på flere år.

Jeg fortsatte med behandlingene, og gikk ned ytterligere 2 kg, samt
at jeg etterhvert merket meg at huden også hadde blitt strammere. Jeg 
hadde en del cellulitter både på framsiden og baksiden av lårene, og så 
at de var blitt redusert.

Jeg er 36 år, og er alenemamma til to gutter på 9 og 11 år. Jeg er ikke 
lenger opptatt av å ha verken sommerkroppen, eller være rynkefri. 
Men for meg er det viktig å ha en kropp som fungerer i en hektisk 
hverdag. Jeg er lei kroppshysteriet, og må innrømme at det sitter langt 
inne å skulle representere noe som har med kropp og utseende å gjøre.

Etter to svangerskap gikk jeg opp 20 kg, og siden har jeg hatt 
vanskeligheter med å gå ned igjen til den vekten jeg hadde. Jeg er glad 
i god mat og drikke, så det å gå på dietter i lengre perioder har ikke 
vært enkelt. Jeg har forsøkt slankepiller, milkshaker og andre raske 
løsninger, men det har endt med at jeg har gått opp igjen, etter kort tid.

Etterhvert som årene gikk, så mistet jeg vel egentlig håpet om å få en 
lettere kropp. Og da jeg de siste par årene la på meg ytterligere 8 kg, 
ble jeg ganske fortvilet. Jeg trente ukentlig, men resultatene uteble.

Å bli introdusert til Roll Shaper-behandlinger, og å kjenne hvordan 
kiloene ble borte på en helt naturlig måte, uten å verken tilsette 
slankeprodukter eller å endre på kostholdet, var bare helt utrolig. Det 
føltes vel nesten for godt ut til å være sant.

Ikke minst alle de gode helsegevinstene jeg fikk med på kjøpet. 
Søvnkvaliteten er bedre, fordøyelsen er bedre og jeg har mer energi. 
Jeg slet i årevis med hyppige nakkesmerter og hodepine. De var så 
kraftige at jeg ble veldig redusert i hverdagen. Disse smertene har jeg 
nå svært sjelden, og jeg merket av det avtok etter at jeg begynte med 
behandlingene og rullingene. Helt utrolig.

Jeg velger å fortelle om min erfaring med Studio Figura og Roll 
Shaper, fordi jeg har hatt så ufattelig gode helsemessige resultater.
Jeg vet at mange andre, og spesielt kvinner, har lignende utfordringer.
Derfor synes jeg at andre også fortjener å få vite om Roll Shaper og 
dens gode egenskaper. Disse behandlingene har endret min hverdag 
på alle måter.
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S
METODE: 
Roll Shaper - lymfedrenasje 
Metoden går ut på kraftig lymfedrenasje
gjennom 18 stillinger/øvelser. En times massasje
med Roll Shaper tilsvarer tre timers manuell
lymfemassasje. Metoden skal virke mot vann-
ansamlinger, cellulitter, dårlig blodsirkulasjon,
opphøyde arr, akne og couperose, slapp hud, poser under øynene, 
dårlig immunforsvar, opphopning av slaggstoffer etter sykdom eller 
stress, hodepine, stive muskler og ledd, dårlig søvnkvalitet m.m. 
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