
Det smartare sättet att forma kroppen – 
en lukrativ affärsmöjlighet





HYPOXI® – FRÅN IDÉ TILL SUCCÉ 

Ibland är det omöjligt att nå vackra proportioner på kroppen genom en kombination av träning och kost.
Vissa partier är mycket svåra eller omöjliga att punktträna med traditionell träning. HYPOXI® är den mest
effektiva naturliga metoden som riktar fettförbränningen till problemområden. HYPOXI® är en kombination
av lätt fettförbränningsmotion och varierande lufttryck. 



HYPOXI® började med en revolutionerande 
idé av Dr. Norbert Egger

Dr. Norbert Egger forskade i sport och fettförbränning 
och jobbade inom branschen i över 20 år. Efter att 
ha grundat det första gymmet för kvinnor i Österrike 
blev det snabbt klart för Egger att många av hans 
klienter var missnöjda med sin kroppsform. De hade 
oönskade fettdepåer och celluliter speciellt på nedre 
kroppen som de inte blev av med genom att träna 
med de traditionella gymmaskinerna. Efter många 
års studier och utveckling tillsammans med uni-
versitetet i Salzburg och utländska kollegor blev den 

HYPOXI HUvUDkONTORET I SaLzbURg, ÖSTERRIkE

FakTa: 

• En patenterad metod för att forma kroppen    
   naturligt  och effektivt

• Finns i över 40 länder

• En halv miljon människor tränar med HYPOXI®  
   årligen

• Första bolaget i fitness-industrin som       
   fokuserat på systematisk body-shaping

• Mycket efffektivt, snabba resultat

• Totalt säkert, natruligt och utan biverkningar
NORbERT EggER

första kommerisiella HYPOXI® maskinen till. År 1997 
grundade Egger HYPOXI GmbH för att konsekevent 
vidareutveckla tekniken till det helhetsomfattande 
koncept som det är idag. HYPOXI® är idag marknads-
ledaren inom kroppsformning och hyllas av kunder 
världen över för de snabbaste resultaten utan risk.



Fokus på form

Dagens hektiska livstil och trycket människor upp- 
lever för hälsa och skönhet gör att efterfrågan
i branschen ökar ständigt. 

Nästan hälften av alla svenskar mellan 16-84 år 
(44%) är överviktiga och nästan hälften av dem 
(48%) har försökt banta under de 2 senaste åren. De 
flesta kvinnor anser att det är mycket viktigt för dem 
att känna sig nöjda med sin kropp (80%) för att vara 
lyckliga. Ändå är över hälften (59%) missnöjda med 
sin kropp. Partier som oftast orsakar missnöje är 
brösten, magen och låren. 

HYPOXI® – ETT UNIkT kONCEPT I EN SNabbT vÄXaNDE bRaNSCH 

HYPOXI® hyllas av kunder världen över. HYPOXI® är inte enbart ett effektivt sätt att forma kroppen, utan också
ett lönsamt affärskoncept. HYPOXI® ger dig som investerare en hög avkastning och nöjda kunder.

Antalet dietmetoder och kirurgiska operationer har 
ökat drastiskt. Men det är efterfrågan på icke-
kirurgiska metoder som ökar snabbast med uppskatt-
ningsvis 30% per år. HYPOXI® erbjuder ett naturligt, 
icke-kirurgiskt koncept som ger snabba men sam-
tidigt långvariga resultat. HYPOXI® är inte endast 
icke-invasivt, utan främjar även hälsan. HYPOXI® 
punktförbränner men behandlar samtidigt kroppen 
som en helhet.  Det är den kombinationen som gör 
HYPOXI® unikt bland de olika metoderna och pop-
ulärt bland kunderna. HYPOXI® har en bred kundbas: 
både de som tränar och inte har övervikt men som 

är missnöjda med ett visst parti på kroppen, de som 
inte rör på sig regelbundet, de som inte kan tänka sig 
en plastikoperation, de som haft en eller flera opera-
tioner eller prövat andra metoder, såväl unga
som äldre, män och kvinnor. 

HYPOXI® står för en sund metod som baserar sig på 
lätt motion och ger långvariga men snabba resultat. 
För alla dem som respekterar sin kropp och vill forma 
den skonsamt. 

1 källa: Statistiska centralbyrån, Studie gjord av aller bland läsare av 
allas, Femina, Hänt, bild, Laura, Matmagasinet, Måbra, PS!, Svensk 
Damtidning. N=1,148,000 läsare



HYPOXI följer en selektiv återfösäljningsstrategi. Vi väljer samarbetspartners med rätt profil som framgångsrikt
kan bedriva verksamheten. Då får du som investerare också ensamrätt på ditt område.

HYPOXI® – EN SMaRT INvESTERINg MED HÖg avkaSTNINg

Att lägga upp en HYPOXI® studio kräver ingen speciell utbildning – ett brinnande intresse är nog. HYPOXI® utbildar 
personalen gällande metoden, maskinerna, marknadsföring och försäljning. Maskininvesteringen för en liten studio
kostar ca. 600 kr per dag. Det är mindre än en HYPOXI® -kombibehandlig per dag!  

HYPOXI® erbjuder ett beprövat koncept med hög avskastning. Tabellen nedan visar exempel på en maskin. 

Exempel: L250 

SIFFRORNa I TabELLEN baSERaR SIg PÅ vISSa aNTagENDEN OCH ÄR ENDaST INDIkaTIva

LÄS OM STUDIOÄgaRE 

Du kan läsa vad studioägare i olika länder har 
att säga om HYPOXI® och studioverksamheten 
på www.hypoxi.com

Per terapisession (kr): 460
Studiodagar per år:  250

Maskinkostnad:         282,758 

användningsgrad

20%
25%
50%
75%

100%

behandlingar per dag

3
4
8

11
15

Årlig omsättning (kr)

345,000
460,000
920,000

1,265,000
1,725,000

ROI

22.0%
62.7%

225.4%
347.4%
510.1%

Dagar för break-even

205
154

77
56
41



HYPOXI® riktar fettförbränningen till
problemområdet 

HYPOXI®- metoden kombinerar lätt motion med 
varierande lufttryck som riktas till problemområ-
det. Kombinationen gör det möjligt för kroppen att 
effektivt förbränna fett på det önskade området och 
gör det möjligt att snabbt och naturligt nå vackra 
proportioner på kroppen. 

TEkNOLOgI OCH DESIgN FORMaR PRObLEMOMRÅDEN

HYPOXI® konceptet består av fyra maskiner som gör det möjligt att erbjuda kunderna effektiv träning
för deras specifika problemområden. 

HYPOXI®-maskinerna behandlar specifika områden av kroppen, genom att kombinera lågintensiv träning
med aktivering av blodcirkulation i de önskade problemområdena. S120 och L250– maskinerna riktar fett-
förbränningen till de typiskt kvinnliga problemområdena; lår, rumpa och stuss. Vacunaut-maskinen formar
magen och midjan, ett typiskt problemområde för män. För att uppnå en spänstigare och vackrare hud,
används HYPOXI®-Dermology-maskinen.

DEN PaTENTERaDE METODEN – SÅ FUNgERaR DEN
varför man inte kan nå samma resultat 
genom en kombination av träning och kost

Många kvinnor lider av fett och celluliter på låren 
och med traditionella tränings- och bantingsmetoder 
förbränner man mycket fett i övre kroppen men inte 
på låren vilket är precis det område man vill reducera 
fett på. 

Män samlar ofta fett kring midjan och tendensen att 
samla fett kring magen och midjan ökar också bland 
kvinnor med åldern. 

Kroppen kan lättast använda energi från partier med 
bra blodcirkulation. Tack vare att HYPOXI® ökar 
blodcirkulation i problemområden, kommer fett-
syrorna från dessa områden in i blodcirkulationen 
och kombinerat med den lågintensiva träningen kan 
kroppen effektivt använda fett som energi. Problem-
partiets omfång minskar i snitt tre gånger mer än 
med traditionella metoder. Det är inte ovanligt att 
minska en hel klädstorlek på 5 veckor.





DE INNOvaTIva MaSkINERNa





Det typiska kvinnliga problmet är ofta att övre och 
nedre kroppen är av olika storlek. Övre kroppen kan 
vara en klädstrolek mindre än nedre kroppen. För att 
minska på lår, och celluliter har HYPOXI® utvecklat 
två maskiner: L250 och S120. De kombinerar lätt 
ergometrisk motion och ett varierande tryck. 

L250: Klienten kan njuta av en avslappnad liggande 
position. Ställningen är bekväm även för större 
personer och för dem som inte är speciellt vana 
vid träning. Ett konstant växlande undertryck och 
normaltryck stimulerar blodcirkulationen. Med benen 
i en högre position än resten av kroppen används 

PRObLEM: LÅR OCH RUMPa

tyngkratften för att naturligt transportera vätska från 
fötterna  Detta är speciellt bra för klienter som lider 
av åderbråck eller har en tendens att samla vätska
i fötterna. Positionen motverkar överbelastning. 

S120:n kombinerar tre element för att effektivt min-
ska oönskade fettdepåer på lår och rumpa: under- 
och övertryck tillsammans med lågintensiv träning. 
Vakuumbehandlingen suger blod till huden och fett-
vävnaden samt ökar transporten av närningsämnen. 
Under övertrycksfasen dras blod och kroppsvätskor 
tillbaka från vävnaden. Den moderata träningen 
hjälper att förbränna fett i musklerna.





PRObLEM: MIDJa OCH MIDJa

vacunaut-maskinen är utvecklad för personer vars 

specifika problemområden är mage och midjan. 

Lufttrycket som behövs för behandlingen skapas i 

Vacunaut-pelaren. Från pelaren transporteras trycket 

vidare till den specialtillverkade lufttäta dräkten. 

Dräkten har luftbubblor, via vilka under- och över-

trycket turvis riktas mot kroppens problemområden. 

Samtidigt utövar man moderat aerobisk träning på 

ett löpband, för största delen av klienterna räcker det 

med att gå på löpbandet.

Vacunauten har utvecklats speciellt för män som 
oftast samlar fett kring midjan. Vacunauten är också 
effektiv för kvinnor med en maskulin figur, som inte 
samlar fett på lår, utan kring midjan. Denna tendens 
ökar bland kvinnor med åldern. Vacunauten är
perfekt för kvinnor som under klimakteriet börjat 
samla fett kring midjan och vill bli av med det.





PRObLEM: HUDEN

Huden är människans största organ. Den behöver 
träning och näring för att hållas spänstig och elastisk.
HYPOXI-Dermology-maskinen används för att uppnå 
en spänstigare och mer elastisk hud. Luftbubblorna i 
den specialtillverkade HDC-dräkten behandlar
kroppens traditionella problemoråden – mage, höfter,
rumpa och lår – medan klienten slappnar av på den
ergonomiskt utvecklade HD Comfort bädden.
Omväxlande över- och undertryck riktas via
dräktens 400 bubblor masserar huden och tränar 
den milt, med resultatet att huden blir spänstigare 
och vackrare.





HYPOXI® – SOM EXkLUSIv STUDIO ENHET ELLER SHOP-IN-SHOP

HYPOXI® kan läggas upp som en enskild studio eller integreras i en existerande verksamhet på gym, spa- 
eller wellness centers, skönhetskliniker, hotell  m.m. HYPOXI® ökar den existerande verksamhetens lönsamhet
och lockar nya klienter.

I en integrerad modell kan en del av utrymmen delas med den övriga verksamheten. Det är dock viktigt att 
HYPOXI®- området är klart avskilt från den övriga verksamheten och i en lugn miljö. Arealen för maskinerna
borde vara rymligt så att klienterna får Så att klienterna får tillräcklig avskildhet. HYPOXI® är en exklusiv
service och det är viktigt att kunderna känner sig bekväma och välkommna i miljön. HYPOXI® borde också vara
väl skyltat och ha en bra synlighet inom faciliteten. Det är viktigt att ha ett privat konsultationsutrymme var
kunderna också kan mätas. Det mest motiverande för en kund är att få mätbara resultat!

EXkLUSIv STUDIO ENHET
KRAV PÅ UTRYMMET

• Storlek: 70-140m2

• Reception

• Konsultationsutrymme

• Omklädningsrum med dusch/duschar

• Vänteutrymme

• Yta för maskiner: minimum 30m2 för enkel     
   uppsättning, 50m2 för dubbeluppsättning
• Utrymme för torkning av dräkter, tvätt av  
   handdukar osv.

HYPOXI kan erbjuda hjälp med planeringen
av utrymmen.

SHOP-IN-SHOP
KRAV PÅ UTRYMMET

• Storlek: varierar beroende på vilka utrymmen      
   som kan delas med den övriga verksamheten. 

• Ofta kan omklädningsrum, dusch/duschar och  
   vänteutrymmen delas, även receptionen i  
   vissa fall 

• Konsultationsutrymme

• Yta för maskiner: minimum 30m2 för enkel  
   uppsättning, 50m2 för dubbeluppsättning

• Utrymme för torkning av dräkter, tvätt av  
   handdukar osv. 

HYPOXI kan erbjuda hjälp med  att planera hur 
HYPOXI bäst kan integreras.



HYPOXI® kaN INTEgRERaS MED:

• Day Spa-anläggningar

• Gym

• Skönhetskliniker

• Hotell

• Personal training studion

• Wellness centers

• Sport-anläggningar

• Golf-anläggningar

EXEMPEL PÅ STUDIO LaYOUT

S120

Vacunaut®

L250

L250

HD Comfort

Reception

Konsultation



FÖRDELaR FÖR DIg SOM INvESTERaRE

Hög omsättning per m2

HYPOXI erbjuder en lukrativ affärsmodell med hög 
omsättning jämfört med t.ex. traditionella gym
koncept. Omsättningen per m2 ligger typiskt kring 
3000 kr/månad

Låga driftskostnader

Driftskostnaderna för en HYPOXI® studio är låga.
Det finns inga fortlöpande kostnader gällande
maskinerna. Det krävs ingen specialutbildning för
att operera maskinerna. Personalkostnaderna hålls 
låga eftersom en HYPOXI® -tränare kan ta hand om 
upp till fyra kunder samtidigt. 

Låg skattesats

Eftersom HYPOXI® är träning, är momssatsen 6%, 
förutom för hudterapin som är 25%. 

bred kundbas 

HYPOXI® tilltalar en stor grupp människor vilket gör 
att kundbasen är bred: både de som tränar och inte 
har övervikt men som är missnöjda med ett visst parti 
på kroppen, de som inte rör på sig regelbundet, 
de som inte kan tänka sig en plastikoperation, de som 
haft en eller flera operationer eller prövat andra 
metoder, såväl unga som äldre, män och kvinnor. 
Integrar du HYPOXI® i en existerande verksamhet kan
du öka omsättningen från den existerande kundbasen
och locka nya kunder utan att konkurrera med pris. 

Ingen franchise

Emedan du får stöd och utbildning av HYPOXI®, 
förslag till marknadsföringmaterial och kan ta del 
av det globala studionätverket, har du inga royalty-
avgifter att betala. Du behåller all vinst! Du har också 
flexibiliteten att bygga upp din studio så som det 
passar dig bäst. 
Sedan Sverigepremiären för HYPOXI® i november 
2011 har median visat ett mycket brett intresse för 
metoden. Detta ökar kännedomen för varumärket 
och gör efterfågan hög. En investering i HYPOXI® 
gör det möjligt att bygga upp en lojal kundbas och 
konkurrenskraft inom en starkt växande marknad. 

Uppskattat varumärke

HYPOXI® är ett konkurrenskraftigt koncept med ett 
positivt premium varumärke som flera världsstjärnor 
associeras med, bland dem Madonna, Cheryl Cole, 
Jordan, Robbie Williams, Simon Cowell osv. Kunderna 
hittar HYPOXI® runt om i världen – det ger dem säk-
erhet och ökar din trovärdighet.

globalt stödnätverk

HYPOXI® stöder sina partners i hela affärsprocessen;
från att starta en egen studio till att framgångsrikt 
bedriva verksamheten. Vår breda erfarenhet
erbjuder säkerhet och konkurrenskraft – precis det 
som behövs när man startar eget eller tar upp en ny 
affärsverksamhet.



FÖRDELaR FÖR kONSUMENTEN

Resultat på rätt ställe

HYPOXI® gör det möjligt att effektivt minska på 
problemområdet. HYPOXI® minskar också avsevärt 
celluliter. 

Snabba resultat

HYPOXI® ger mätbara resultat redan på 4 veckor. 
HYPOXI® minskar problemområdets omfång 3 gånger 
mer än en kombination av träning och kost.
På 5 veckor kan man minska en storlek och utan en 
super strikt diet! Klienterna blir mycket motiverade 
av de snabba resultaten. 

korta träningspass 

Träningspassen är korta så de ät lätta att klämma in 
i kalendern. Man kan träna innan jobbet, på lunchen 
eller efter jobbet. HYPOXI® görs som en intensiv kur  
3 gånger i veckan under 4-8 veckor, så det är inget 
man måste hålla på med i flera månader. 

Långvariga resultat

Resultaten är långvariga eftesom deet är fettet som
förbränns. Det är inte vätska som snabbt samlas 
på nytt. Tack vare den förbättrade cirkulationen på    
problemområden är det möjöligt att upprättahålla 
resultaten länge med en komination av vanlig träning 
och kost. Men det är vanligt att klienterna blir sugna 
på även mer resultat och återkommer snart igen! 

Naturlig metod 

HYPOXI® gör det möjligt att jämnt behandla ett 
relativt stort område. Detta är inte möjligt med t.ex. 
laser. HYPOXI® är helt riskfritt, det är ingen åter-
hämtningstid, det  befrias inte ovanligt stora mänder 
fettceller i blodet på en gång och inga celler förstörs 
eller skadas. 

Främjer hälsan

HYPOXI® förbränner också effektivt bukfett, sepciellt 
på män och kvinnor med en mer maskulin figur. 
De som tränar på löpbandet får också samtidig ett 
effektivt konditionspass. HYPOXI® kan användas i 
återhämtningssyfte eller för att påskynda rehabilie-
teringen efter operationer. 



EXEMPEL PÅ STUDIO

URbaN RETREaT DaY SPa, HaRRODS vaRUHUS, LONDON



WWW.HYPOXI.SE   |   WWW.HYPOXI.COM
HYPOXI Nordic Ab
sales@hypoxi.se


