
Andreas Bjelland har 
selv ”massør” med
Den unge landsholdsspiller har købt et system til 
muskelstimulation hos SportsPharma A/S i Vejle

Der er i øjeblikket masser af fokus på den 23-årige landsholdsspiller Andreas Bjelland. Den stærke 
forsvarsspiller er således en af de bærende kræfter i FC Nordsjælland, som hænger på i den sjove 
ende af Superligaen.

Og til sommer bliver presset bestemt ikke mindre, når Andreas Bjelland skifter til de hollandske 
mestre i 2010, FC Twente. Inden da håber Bjelland tilmed at blive udtaget til Europamesterskab-
erne i Polen og Ukraine, hvor Danmark som bekendt er havnet i en dynamitpulje.

Andreas Bjelland er kendt som en seriøs og topprofessionel sportsudøver, og han gør alt, hvad 
han kan for at være fit for fight til det hårde kamp- og træningsprogram, som kroppen belastes 
med uge efter uge.

Det er baggrunden for, at landsholdsspilleren for nylig valgte at investere i et system kaldet 
Globus Premium 200, en af de mest avancerede elektrostimulatorer i Globus’ professionelle serie.

- Jeg har fået Globus systemet anbefalet af trænere og fysioterapeuter. Det masserer og fjerner 
spændinger efter eksempelvis tung styrketræning, og det er noget, man kan gøre selv og inden 
for hjemmets fire vægge, siger den unge Nordsjælland-spiller, som først på året blev far til en lille 
pige.

Globus stimulatoren rummer hele 486 forprogrammerede forløb inden for kategorier som sport, 
fitness, rehabilitering og smertelindring. Desuden kan man uden problemer lave og lagre en halv 
snes helt personlige programmer, som er skræddersyet til den enkeltes præferencer.

- Det er nemt og behageligt at anvende, og kan det hjælpe mig med at stå en hård sæson igen-
nem fysisk, så er det en overordentlig god investering, konstaterer Andreas Bjelland.

Globus elektrostimulatorer forhandles af SportsPharma A/S i Vejle. 
Se mere på www.sportspharma.dk.

  Ved brug af et såkaldt Y-kabel fordobles antallet af elektroder, så 
  man kan stimulere to muskelgrupper samtidigt.
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