Ryggen skal holde hele livet

STOLETASKEN forebygger rygskader
®

Nu får alle skoleelever mulighed
for at flytte vægten af tunge
skolebøger fra skole- til STOLETASKEN®. Dermed er ryggen
lettet for mange kilo og løft i
hverdagen.
Jette Hill Ludvigsen (journalist,
tidl. nyhedsvært på tv, mor til
fire børn og butiksindehaver)
står bag STOLETASKEN® til
skolebørn i alle aldre.

• Børn er i vækst og er derfor
særlig udsat i forhold til
ekstra vægt og skæve løft.
• De fleste rygproblemer
opstår i barndommen.
• Mange børns rygproblemer
bliver forvekslet med
vokseværk.
• Med forebyggelse kan man
undgå at udvikle større rygproblemer i fremtiden.
• En stærk ryg er med til at
sikre et godt helbred.

Børnene kan ved hjælp af STOLETASKEN® - der hænger på deres
stol - flytte meget af den daglige
vægt fra ryggen over til stolen i
klasseværelset. En direkte forebyggelse mod rygskader. Børnene skal
dermed kun transportere lektiebøgerne til og fra skole, og de øvrige
bøger bliver liggende i STOLETASKEN® på skolen. Ud over en tung
skoletaske skal de fleste børn også
løfte sportstaske, cykelhjelm eller
løbehjul – så vægt er der nok af,
men det er STOLETASKEN® med til
at afhjælpe.
Mange skoler har ikke mulighed
for at opbevare børnenes bøger
på grund af manglende plads. Desuden skaber det uro i undervisningen, når børnene skal hente bøger
i skuffer, skabe på hylder eller i
kurve. Med STOLETASKEN® kan børnene sidde på deres stole og skifte
bøger ved blot at vende sig om.
Jette Hill Ludvigsen fortæller: ”Da
vores ældste søn, Louis på 10 år,
klagede over ondt i skulder og ryg,
satte vi STOLETASKEN® på hans stol
i klassen og flyttede 3,5 kg bøger

over i den. Efter knap to uger sagde
Louis; Mor jeg har slet ikke ondt i
min skulder og ryg mere. Og så var
vi overbeviste om taskens funktion.
Dette fik mig til at tænke, at STOLETASKEN® virkelig kan gøre en
forskel for mange børn. Jeg satte
derfor en dame på opgaven at sy
for mig, og det blev hurtigt til mange
stoletasker i små og store børns
klasseværelser”. I dag produceres
STOLETASKEN® i udlandet.
STOLETASKEN® er designet med et
navneskilt i en lille lomme øverst til
højre, hvor barnets navn og klassetrin indskrives. Eksempelvis kan
klasselæreren ved barnets første
skoledag på forhånd skive barnets
navn på det lille skilt i lommen, og
efterhånden som barnet lærer at
skrive, kan navneskilt og klassetrin
udfyldes af barnet selv.
STOLETASKEN® har indbygget velcro
og kan derfor passe både små og
store stolerygge.
STOLETASKEN® er meget overkommelig i pris - ca. 25 kr. årligt fordelt
på ét barns skolegang. En ganske

lille udgift i forhold til de sundhedsmæssige udgifter, man på lang
sigt ellers skal bruge på behandling
af dårlige rygge og andre følger
deraf.
STOLETASKEN® er lavet i et slidstærkt og praktisk materiale, så
den kan følge barnet fra første til
sidste skoledag. Den er desuden
produceret i et miljørigtigt materiale under CO2 venlige forhold.
STOLETASKEN® er en sund og billig
løsning for den enkelte kommune/
skole der ønsker at lægge vægt på
skolebørnenes trivsel og helbred.
Med STOLETASKEN® byder skole og
kommune barnet et varmt og rygsundt velkommen til skolelivet.
Salg til private:
Besøg www.stoletasken.dk
For nærmere oplysninger
eller bestilling til kommuner
og skoler kontakt venligst
Jette Hill Ludvigsen:
jettehillludvigsen@hotmail.com
Tlf. 20 99 60 06
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