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– STÄR K G R UPPEN
– FÖ RDJ UPA KUN D R EL AT I ON ER
– U PPMUN T R A A N STÄ L L DA
– FRI S KVÅ R D
En världstrend har landat i Nya Hovås – helkropps kryoterapi med 85
minusgrader. En utmaning som boostar hälsa, fokus och våra sinnen.

Vaukmetoden plockar upp forntida ritualer från vinterbadet som guidar dig
genom tre zoner:
1.

Kom ner i varv genom centrerad andning – 3 min.

2.

Helkropps kryoterapi i kryokabin (kall ångbastu med 85 minusgradig ånga
som motsvarar 4–5 gradigt vinterbad) – 3 min.

3.

Uppvärmning genom boostande andning och rörelser – 3 min.

Metoden tar ca 14 minuter och därefter landar ni i vår chill-lounge där vi
serverar te och det som ni har beställt. Du kan Vauka själv, två eller i grupp.

STÄ R K A R B E TS G R U PPE N
Vauk Studio är en ”escape” mitt i Nya Hovås, en inspirerande miljö för
samtal och visioner där du och dina kollegor kan smida nya mål.
Den perfekta kickoffen för den lilla gruppen (upp till 20 personer) som vill
uppleva något coolt och annorlunda tillsammans.

SÅ HÄR GÅR DET TILL:

Vi börjar med att berätta kort om kylans magiska kraft och
hälsoeffekterna. Därefter utför ni Vaukmetoden två och två med ca 7–10
min. mellanrum. Under tiden chillar ni i vår lounge där det serveras te och
de tillbehör ni har beställt.

FÖRSLAG – ABONNERA 1–3 TIMMAR:
BREAKFAST BOOST

Smothie, 2 olika sorters bröd, pålägg, frukt och grönsaker. Jos, kaffe och te.
AFTERNOON BOOST

Smothie, rawboll. Kaffe och te.
AFTER WORK

Charkbricka, ost, tapenad, 2 sorters kex, nötter och chips. Stor skål med is för
era medhavda kylda drycker.

SÅ HÄR BOKAR DU:

För gruppbokning, kontakta oss på hello@vauk.se
eller ring Annika 0709-320 821 för offert.
Pris från 395 kr/person.

UPPLEVELSEN ÄR COVIDSÄKRAD FÖR DIN TRYGGHET.

F Ö R DJ U PA K U N D R E L AT I O N E N
Vissa kunder är värda det där extra som gör att man kommer närmare
varandra genom att uppleva något unikt och coolt tillsammans. Prata
med oss om dina önskemål; ni kanske behöver prata ostört eller vill fira
något extra stort. Vi är flexibla och hjälper gärna till med tilltugg och
förfriskningar för bästa upplevelsen.
Vauk Studio är en ”escape” mitt i Nya Hovås, en inspirerande miljö för
samtal och visioner.

SÅ HÄR GÅR DET TILL:

Vi guidar sällskapet genom Vaukmetoden. Därefter chillar ni i vår lounge
där det serveras te och det ni har beställt.
Konferensutrustning finns, säg till vid order.

SÅ HÄR BOKAR DU:

För gruppbokning, kontakta oss på hello@vauk.se
eller ring Annika 0709-320 821 för offert.
Pris från 395 kr/person.

UPPLEVELSEN ÄR COVIDSÄKRAD FÖR DIN TRYGGHET.

U PPM U N T R A A N STÄ L L DA
Vauk är en otroligt uppskattad gåva som presentkort. Speciellt för
stressade personer, utmattningssymptom och personer med värk.
Som företag kan du t ex handla presentkort eller ett 30-kort som flera på
företaget kan utnyttja.

t

or
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F R I S KVÅ R D S B I D R AG

Vauk är hälsometoden som motsvarar vinterbadet med massor av goda
hälsoeffekter, fast helt torrt och i en trygg spamiljö. Du kan enkelt
använda t ex Epassi och Actiway. Exempel på hälsoeffekter:
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•

Pigg och avstressad

•

Dämpar muskel- och ledvärk

•

Ökar känslan av välbefinnande mentalt (för utmattade)

•

Dämpar låggradig inflammation

•

Motsvarar ett intensivt träningspass

SÅ HÄR GÅR DET TILL:

Första gången guidar vi personen genom Vaukmetoden. Därefter chillar
du själv i vår lounge där det serveras en god kopp te och där det finns tid
för reflektion.

SÅ HÄR BOKAR DU:

För upplägg till dig och din personal, kontakta oss på hello@vauk.se
eller ring Robert på 072-398 30 02.

UPPLEVELSEN ÄR COVIDSÄKRAD FÖR DIN TRYGGHET.

GUIDADE VINTERBAD
På vald plats (av oss eller dig) guidar vi dig och ditt företag genom ett
vinterbad med Vaukmetoden. Vi har samarbeten med restauranger och
stränder längs Västkusten men det kan också vara på en helt fri plats där vi
ordnar med stämningsfulla eldar, förtäring och tillbehör.

SÅ HÄR GÅR DET TILL

Vi möts upp på Hovås Kallbadhus, eller annan plats, där ni får tillgång
till bastu och omklädningsrum. Vi utför Vaukmetoden tillsammans och
badar i havet. Här kan varje person själv välja hur länge man vill ligga i.
Efter uppvärmning, dusch och ombyte tar vi oss till restaurangen där
det serveras mat och dryck. Ni får även tillgång till konferensrum för
uppsamling och after beach.

SÅ HÄR BOKAR DU:

För att boka ett vinterbadsevent, kontakta oss på hello@vauk.se
eller ring Robert på 072-398 30 02.

VI HAR CA 150 ST 5-STJÄRNINGA KUNDRECENSIONER

En helt fantastisk upplevelse,
bemötandet från sekund 1,
information kring ritualen, historik.
Detta kommer jag absolut att göra
igen och ofta.
Tack Robert // Marko Tuorilin
Supercool upplevelse som jag
rekommenderar! // Ann Rönnäng
Lugnande,uppfriskande och väldigt
trevlig personal! Rekommenderar
att gå dit och testa.// Pontus
Engström

Först en känsla av nyfikenhet och
sedan efter behandlingen ett lugn
men med en pigghet i kroppen.
Avslappnad men med inkapslad
energi! // Tina O
Väldigt annorlunda och spännande
upplevelse. Kändes uppiggande och
fräscht. Ser framemot att se vilka
effekter jag kommer uppleva av
behandlingen.// Ingela B

GE DIN PERSONAL
E N G ÅVA F R Å N
UPPLEVELSEN.
S U R F P O N C H O N KO STA R 49 5 K R

VAU K M E TO D E N
– D E K U R E R A N D E E F F E KT E R N A

KROPPENS
R E A KT I O N

B O O STA N D E O C H
UPPIGGANDE

STIMULERAR DITT
VÄ L B E F I N N A N D E

Vaukmetoden påverkar kroppen

Det extra syresatta blodet som du får

Den mest kraftfulla nerven i kroppen,

fysiologiskt positivt. Andningsövningar

genom Vaukmetoden skickas runt i

vagusnerven, stimuleras genom

gör att du kommer ner i varv för att

kroppen och ökar energin. Du får ett

de kroppsrörelser du utför i de olika

kunna ta emot kylan bättre. Med

skarpare sinnestillstånd som gör dig

momenten i Vaukmetoden. Den bidrar

hjälp av kyla genomgår nervsystemet

mer alert inför viktiga möten. Boostande

till att öka ditt välmående, förmågan att

en sammandragning av artärer och

andning och rörelser accentuerar

slappna av, känna fridfullhet, minskar

blodkärl. Efter kylan värmer kroppen

effekterna.

ångest samt ökar känslan av glädje. Tack

upp sig genom uppvärmande övningar
och boostande andning där kärlen och
kapillärerna expanderar, ökar blodflödet
till huden och berikar cellerna med syre
och enzymer.

vare frisättningen av endorfiner och

A KT I V E R A R
I M M U N FÖ R S VA R E T
Att Vauka regelbundet stärker
immunförsvaret genom att produktionen
av pro-inflammatoriska cytokiner minskar
samt att produktionen av vita blodkroppar
stimuleras.

neuropeptider kommer du att uppleva
tillfredsställelse och lugn.
En ökning av blodets aktivitet
främjar även cellulärt utbyte, vilket
bidrar till minskning av toxiner. Som
en del av kroppens metaboliska
återuppvärmningsmekanism förbränns
ytterligare kalorier som kan jämföras med
en intensiv träning.

M I N S KA R ST R E S S N I VÅ E R
O C H FÖ R B ÄT T R A R S Ö M N

L I N D R A R S M Ä RTA O C H
D Ä M PA R I N F L A M M AT I O N

Miljön i Vaukstudion är designad för att

Genom Vaukmetoden får du lära dig

Kyla har länge använts för att mildra

på en naturbild som du gillar. Njut av doft,

att andas för att komma ner i varv.

reumatism, stelhet och återhämtning

Kylan hjälper sedan till att minska

av muskler. Vaukmetoden främjar

med en värmande kopp te.

stresshormonet kortisol. Lägre kortisol

även läkning av skador samt dämpar

och tillströmning av endorfiner samt

inflammation bland annat genom att

Vaukmetoden är utvecklad av ett

serotoniner ger en bättre livskvalitet.

endorfiner släpps ut i blodet. Motverkar

Musklerna slappnar av och du får bättre

även kronisk trötthet och ledvärk. Bäst

sömn.

effekt ger boostkuren med 3–5 Vauks
första veckan, därefter en gång per vecka.

stimulera ditt välbefinnande. Vila ögonen
lugna toner och unna dig en extra stund

hälsoteam, tillsammans med Johanna
Hector, för att maximera din hälsa och
för att du ska känna dig piggare, mer
bekymmersfri i vardagen och kunna
fokusera på rätt saker.

KO N TA KTA O S S !
Annika Larsson
0709-320 821
annika@vauk.se
Robert Malm
072-398 30 02
robert@vauk.se

vauk.se
Facebook: Vauk Nya Hovås
Facebook: Vauksweden
Instagram: Vauk_sweden
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