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Slipp illamående
– snyggt och effektivt

Decomed Design lanserar nu AkuFeel – ett akupressurarmband mot
illamående som både är snyggt och effektivt.
Till skillnad från de akupressurarmband som finns på marknaden idag, kombinerar AkuFeel
modern design med funktionalitet, så att armbandet både kan bäras vid besvär med illamående
och som ett smycke.
AkuFeel är framtaget för att passa både män och kvinnor och hjälper mot alla typer av illamående,
såsom graviditetsillamående, åksjuka, sjösjuka, illamående vid karusellåkning, illamående efter
operation eller i samband med cellgiftsbehandling, samt illamående vid magsjuka. Armbandet lugnar
ner oroliga magar och hjälper även mot stress och oro.
AkuFeels dekordelar är tillverkade med den senaste produktionstekniken, 3D-printing, och är en av
världens första 3D-printade produkter som finns tillgängliga för vanliga konsumenter.
Armbandet finns just nu i 48 färgkombinationer och det finns också möjlighet att köpa till ytterligare
åtta olika dekordelar. På sikt kommer armbandet att finnas i ännu fler kombinationer, färger och serier
och Decomed Design arbetar kontinuerligt med att utveckla AkuFeel.
De många valmöjligheterna gör att man kan utforma ett helt personligt armband, som kan
varieras efter vilka kläder man bär, eller vilket tillfälle man har armbandet på sig.

Ett armband skapat med
framtidens teknik
3D-printing, har använts sedan 80-talet, framför
allt för att skapa prototyper, men de senaste
åren har tekniken tagit rejäla kliv framåt.
Nu är det möjligt att använda 3D-printing till
färdiga produkter, men idag används tekniken
framför allt till nischade produkter som proteser
eller lyxvaror tillverkade av ädelmetaller.
AkuFeel är en av de första 3D-printade
produkterna som är konstruerad och formgiven
för allmänheten. Detta ger många fördelar,
såsom att det enkelt går att ta fram nya
skräddarsydda designlösningar.

På kroppen finns ett antal
punkter som används inom
akupunktur och akupressur. På handledens
insida sitter punkten som
kontrollerar illamående och
genom att pressa på den
lindras illamåendet – utan
några som helst biverkningar. Det finns över 200
studier gjorda på akupressur och
olika sorters illamående, som visar att det har
effekt och är utan biverkningar. Länkar till
några av dessa forskningsrapporter finns på
www.decomeddesign.se

Om företaget
Decomed Design startades i november 2012 i ett samarbete mellan en läkare, en civilingenjör, en
designer och en webbdesigner. Företagsidén är att utveckla produkter som både har en viktig funktion och tilltalande utseende.
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Kontakt
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på 0702 - 417 922 eller maila till info@decomeddesign.se.

