
Hej! 

Jag heter Jessica Lindborg, är 44 år och är utbildad Canineopat/Hundfysio-
terapeut med F-skattsedel Jag gick min utbildning på UPH (utbildning för 

professionell häst, hund och humanvård) i Kvänum 2010. 

Det är en omfattande och allsidig utbildning i genuin svensk massage (GSM) 
GSM är en idrottsmassage som skiljer sig från annan massage, den är 

djupgående som snabbt ger märkbara resultat och som visat sig vara 
överlägsen. 

När är massage bra? 

 För välbefinnande och underhåll av muskler 

 Vid rörelsestörning 
 Vid stela och styva leder 

 Vid stressad & nervös hund 
 Både för sällskapshunden och hundar som tränas och tävlas i någon av 

alla hundsporter 
 Den gamla och stela hunden 

 Friskvård, för att förebygga skador 
 Efter skador på muskler, senor & ledband 

Jag behandlar även med elektroterapi, ett utmärkt komplement till 

massagen. Det ökar genomblödningen i vävnaden, släpper på hårda och 
spända muskler, bra smärtlindring och transportera bort slaggprodukter. 

Vi vill ju att våra hundar ska hålla länge och att hunden ska vara mjuk och 
fin i muskulaturen och röra sig obehindrat och smärtfritt.  

Det är bättre att lägga lite tid och pengar på friskvård, än dyra pengar på 
veterinärvård/rehabilitering och inte minst, låta hunden slippa onödigt 

lidande. 

Jag kommer att finnas på Helsingborgs BK en eller ett par dagar i månaden, 

där kan jag gå igenom och behandla din hund. 

En behandling kostar 350:-, men för medlemmar i Helsingborgs 

Brukshundklubb kostar det 300: -. 

En behandling tar ca: 45 minuter. 

OBS!! Om du har en hund som varit/är skadad kan du be din veterinär 
skriva en remiss på rehab!  Kolla med din veterinär och ditt 

försäkringsbolag! Fråga även din veterinär om det är lämpligt med massage 

beroende på vilken skada hunden har eller har haft!! 

Presentkort kommer att kunna köpas om man vill ge bort en behandling. 

Det finns tillfällen då massage INTE är lämpligt och det är: 

 Vid feber och infektioner 

 Vid akuta inflammationer 
 Vid akut skada 

 Hund som har epilepsi 
 Vid smittsamma hud- och luftvägssjukdomar 



 Vid vaccination 

 Vid dräktighet 

Massagen är ett komplement till veterinär vården, så rådfråga alltid med din 

veterinär om du är osäker! 

Välkommen att kontakta mig för mer info: 
Canineopat/Hundfysioterapeut  

Jessica Lindborg 
0704-413606 

Mejl: sniffers1@sniffers.se 
Finns även på Facebook under Norra Vrams Hundcenter HB 


