
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.

Brukeruttalelser 
I en mappe hadde jeg samlet en del uttalelser fra 
brukere rundt i landet. 
 

En slik mappe viste seg å være i strid med loven om 
personvern. 
 

Sendte derfor til disse personene et rundskriv og la 
ved det aktuelle notat. Spurte om de tillot at jeg 
viser notatet til potensielle kunder eller offentlige 
myndigheter. Svarene var svært positive, kun to 
personer ba om at jeg anonymiserte teksten. 
 

Jeg ringte også til et større antall brukere for å 
høre om de fortsatt bruker utstyret. Svarene var 
interessante. 

• Samtlige sa at de bruker utstyret når 
smertene melder seg på nytt. 

• Flere av personene hadde brukt     
Triggerpunkt-Behandleren i to år. 

• Dette viser at produktet ikke blir lagt bort 
etter en uke eller to når nysgjerrigheten har 
lagt seg, men de som har anskaffet utstyret 
fortsetter å bruke det hvis smertene melder 
seg på nytt. 

 

Få bukt med muskelsmertene 
Andre siden av dette arket viser utdrag av 
 reaksjoner og erfaringer med et produkt som fjerner 
muskelsmerter gjennom enkel egenbehandling 
 i din egen stue eller på jobben. 
Notatene er overført fra en ringperm med 
tilbakemeldinger inntil arket ble fullt. 
Produktet har ingen elektriske enheter, det er kraft  
fra foten som gir trykk på triggerpunktene slik at 
muskelsmertene blir redusert eller oftest borte. 
 
De fleste er skeptiske til produktet når de hører om 
det. Når de prøver virkningen av produktet på egen 
kropp, snur skepsis til begeistring. 
 
VISJON: Produkt med gode bruksegenskaper, høy  
og varig kvalitet, hyggelig pris = God Jungeltelegraf.
 
Produsent og leverandør av Triggerpunkt-Behandler:
Stokke Industriutvikling 
                     Jon Stokke                                                 
Korterudbakken 9 
2830 Raufoss 
                                                                                                               

      
      
     TRIGGERPUNKT-BEHANDLEREN  
     er enkel å bruke. 
     Bruksanvisning og produktbrosjyre                                                          
 ....følger med i esken. 

 
Anbefales av fagfolk 
Produktet anbefales av stadig flere kiropraktorer, 
fysioterapeuter og andre terapeuter etter hvert som 
produktet blir kjent i markedet. 
 

Jeg tror på god Jungeltelegraf fremfor intensiv 
markedsføring. Derfor vil du ikke til stadighet bli 
minnet om produktet fra min side.  
Hvis du er interessert i produktet for deg selv eller 
noen du kjenner, er det enkleste å ringe meg eller 
sende melding til meg via Internett. Oppgi gjerne 
ditt telefonnr. slik at jeg kan ringe deg for på best 
mulig måte å forsikre meg om at du har plager av 
en slik karakter at Triggerpunkt-Behandleren vil 
være til nytte. Jeg ønsker ikke at noen skal kjøpe 
produktet hvis det ikke er sannsynlig at det vil gi 
hjelp for plagene. 
Min erfaring hittil er at nesten alle av dem som har 
anskaffet utstyret opplever at de har nytte av det. 
Typisk utvikling er at fra familier og bedrifter som 
har anskaffet utstyret tas ny kontakt for å kjøpe flere. 
 

Hvis metoden ikke skulle hjelpe, bør du søke hjelp 
hos spesialist. 
Gå ikke med smerter i skuldre, nakke, armer, 
hender og hofter så lenge at tilstanden setter seg 
og blir kronisk.                         Hilsen Jon Stokke                

                                                                       
 

Se andre siden

mailto:jo-stok@online.no


 

Enkeltes 
erfaringer med 
Triggerpunkt- 
Behandleren 

Notatene er hentet ut fra en mappe med 
tilbakemeldinger godkjent av  

den enkelte bruker. 
Telefonnummer til utvalgte brukere  

    oppgis ved forespørsel. 
 

Hei Jon! Jeg kjøpte TRIGGERPUNKT-BEHANDLER da du var på 
besøk på GSI. Det er jeg virkelig glad for.  
Den er blitt uunnværlig for nakken og skuldrene mine.  
Og ikke bare meg, men de andre i familien bruker den også.  
Nå skulle jeg gjerne ha kjøpt 3 stk til. Liv Synsterud. 
Kort tid senere bestilte hun ytterligere 3 stk. 

Hege Birketvedt Eklund var etter litt prøving meget positiv til 
produktet og ga en rekke tanker og  forslag. 

Hun er leder av bedriftshelsetjenesten i sin kommune.  
Kjøpte ytterligere 2 stk. for videre undersøkelser i kommunen  

Tove Berntzen ringte og ville ha 2 nye TRIGGERPUNKT-
BEHANDLERE. Årsak var at et av de voksne barna var blitt så 
begeistret at hun hadde tatt med seg den Tove kjøpte tidlig på året. 
Nå ville Tove ha én til for eget bruk og én som fødselsdagpresang til 
sin datters svigerinne som også sliter med muskelsmerter. 
I sin beskrivelse av produktet brukte Tove ordene 
 kjempefint – absolutt toppen – rene himmelrike. 
 Litt senere ringte en annen datter av Tove for å kjøpe en til seg selv. 

Søndag den 12.10 ca. kl.1430 innløp melding  
med følgende innhold på min mobil. 
Hei Jon Stokke. Jeg er kjempefornøyd allerede. 
Da vi fikk info om dette på RAGASCO fredag, 
hadde jeg problemer med å sitte i ro pga. 
ryggvondt. Nå er det nesten bra. Arild Hansen 
Traff  tilfeldig Hansen igjen 6 måneder senere. 
Han kunne da fortelle at ryggen var helt bra. 

Så du er tilfreds?
Ja Guri Malla, jeg er veldig fornøyd. 

Jeg har anbefalt den til mange. 
Det synes jeg er hyggelig av deg.  

Var det ikke slik at du hadde prøvd 
mange slags behandlinger?  

Jøss ja, jeg har prøvd alt mulig i 
årevis, men dette var toppen.  

Sealed Air Norge AS kjøpte etter hvert 5 +1 +1 +1 = 8 stk. 
Jeg har stadig tilbakevendende smerter og stivhet i nakke og høyre 

skulder - noe de fleste på kontoret her har.  
Siste uke brukte jeg den ikke, noe som resulterte i at jeg hadde  

store smerter i går kveld. Satte meg med TRIGGERPUNKT- 
BEHANDLEREN og i dag er smertene ubetydelige , 

Så at den virker er det ingen tvil om.  
Samme tilbakemelding fra de andre her som bruker den . 
                                                            May-Britt Stensby    

Dette utstyret sparer 
meg for mye penger  

og er veldig 
tidsbesparende – og 

hverdagen er blitt mye 
lettere og bedre.  

Kjell Frydenlund,   
Gründer – Ressurs 50+
Har senere også kjøpt
 2 stk. for sine barn.   

Vigdis Marie hadde oppdaget 
TRIGGERPUNKT-BEHANDLEREN  

på et opptreningssenter. 
Den virket veldig bra når hun brukte 

den – veldig effektiv. 
Hennes plage er fibromyalgi. 

Yrke: Sykepleier 

Helge Skaug arbeidet en tid som 
fysioterapeut i Vestre Toten Kommune. 
Etter en demonstasjon av produktet lånte 
han et eksemplar for å prøve det ut og 
drøfte effekten av det med andre 
fysioterapeuter.  
Vurderingen av produktet var svært positiv. 
Etter en tid takket Skaug ja til en stilling i 
en annen kommune.  
Fra sitt nye bosted ringte han og bestilte 2 
stk. TRIGGERPUNKT- BEHANDLERE for å 
introdusere i egen kommune og til bruk på 
egne pasienter.  
Han bruker også utstyret på seg selv

Toril Maribo er kusine til Rachel .
Rachel skryter så av  

TRIGGERPUNKT-BEHANDLEREN. 
Broren hennes ble også bra  

fra ryggplagene. 
Selv arbeider Toril med regnskap  
og det blir mye arbeid foran PC-
skjermen. Plagene begynte med 

musearm og spredte seg  
derfra opp i skulderen.  

Har hatt behandlinger hos Naprapat.
Men smertene kommer tilbake etter 

kort tid, derfor vil hun ha dette 
utstyret for å kunne behandle seg så 

snart smertene melder seg. 
På betalingsslippen hadde Toril 

anført:  Takk for TRIGGERPUNKT-
BEHANDLER, den ser ut til å virke. 

Jeg har i mange år hatt sterke smerter som skyldes tre 
prolapser i korsryggen. Ryggoperasjon var planlagt.  

Har gått regelmessig til behandling hos fysioterapeut. 
Fikk vite om Triggerpunkt- behandleren, men trodde ikke 

et så enkelt produkt kunne virke.  
Etter at jeg fikk låne en Triggerpunkt- behandler av en 

venn og brukt den noen dager, ble jeg overbevist.  
Kjøpte selv en og bruker den regelmessig for å løse opp 

triggerpunkter (knuter) i nedre del av ryggen.  
Ved å feste stroppen i veggen og lene meg mot 

Triggerpunkt- behandleren, kan jeg skape et betydelig 
høyere trykk enn hva fysioterapeuten makter.  

Et produkt jeg trygt kan anbefale!  Henning Jørgentvedt 

Tannlege Per Håkon Anda ble bruker etter at en  kollega 
på tannklinikken fikk produktet anbefalt av fysioterapeut.

Tannleger har arbeidsstilling som ofte fører til smerter.    

Rachel Engevold 
 fikk prøve en 

TRIGGERPUNKT-
BEHANDLER  

ved tannklinikken. 
Ble begeistret og  

kjøpte en til seg selv. 

Åse Marit Jøranli driver Karisma Dame og Herrefrisør 
Fikk tilfeldig vite om TRIGGERPUNKT-BEHANDLEREN. 

Den virker veldig bra. Superinteressant. 
De fleste frisører har problemer med muskelsmerter. 

Hun vil at jeg skal lage reportasje om TRIGGERPUNKT-
BEHANDLEREN i fagtidsskriftet deres. Frisørkongen. 

Kari Korsæth var begeistret. Høsten 2002 
Samtale februar 2003. Stor glede.  
Har brukt den stadig når hun ser på TV. 
Storartet det gjør så godt. 
Blir så mye bedre. 
Alle tiders – funker så godt. 
Datter Dorte som er gym.lærer har også plager. 
Når hun kommer inn og ser mor sitte med 
behandleren utbryter hun. Kan jeg få låne den? 
Ny samtale Kari aug. 2005. Fortsatt like begeistret. 

Hei. Jeg besøkte Statoil i går og så at de hadde en smart liten sak for 
triggerpunktmassasje (en hvit jernstang med strikk og et lite trehode). Denne virket 

veldig effektiv og jeg noterte meg denne mailadressen på apparatet. 
 Prof. Jonny Hesthammer, Inst. for Geovitenskap, Universitetet i Bergen 

Han sa seg meget godt fornøyd og uttalte at prisen var gunstig i forhold til 
nytteverdien.  Ved ny samtale ett år senere anfører Hesthammer at han fortsatt har 

nytte av TRIGGERPUNKT-BEHANDLEREN; musearm, hofter og kne. 

Anne Grønneberg er ansatt ved 
et arkitektkontor. 

 Arbeider mye ved tegnebrettet og ved PC-en.
 Har prøvd TRIGGERPUNKT-BEHANDLEREN.

 Den virker veldig bra. 
Ny samtale etter et halvt år. Bruker den til å 

fjerne smerter når de melder seg. Mange 
venner låner den også.  

Akupunktør og terapeut Signe Sivertsen
Bruker armer og hender mye og det resulterer  

i smerter i skuldre og nakke.  
Mikke's TRIGGERPUNKT-BEHANDLER slo 

 virkelig an og jeg bruker den ofte for å 
løse opp muskelknuter i skulder- og 

nakkeregionen. 
Jeg anbefaler oppfinnerens mesterverk  

på det varmeste. 

Kjøttskjærer ved Gilde Hed-Opp, Jan Erik Bjerke, 
Endelig fri for smerter i skuldre, armer og nakke. 

Jobber normalt takket være Mikke's 
TRIGGERPUNKT-BEHANDLER. Var en tid daglig 
avhengig av den, men er blitt så bra at jeg ikke 

trenger å bruke den så ofte. 
Bjerke bruker også TRIGGERPUNKT-BEHANDLEREN

for å fjerne smerter fra  falsk isjias.  

Kiropraktor Per Straumsheim 
Mikke's TRIGGERPUNKT-BEHANDLER
er en enkel innretning som kan være et 

nyttig og ufarlig hjelpemiddel til 
egenbehandling av muskulære plager i 

nakke- skulderparti.  

Personalansvarlig ved Høgskolen i Gjøvik kjøpte  
en TRIGGERPUNKT-BEHANDLER.  Han la ut  
informasjon  om produktet på skolens intranett 
og inviterte ansatte  til å prøve på seg selv. 
Det resulterte i bestilling på 1 produkt, deretter 2.  
En av brukerne kunne etter bruk igjen løfte armen 
over hodet. Deretter innløp bestilling på ytterligere 2. 

Neste gang jeg kjører motorsykkel  
Oslo-Trondheim på vinterføre, skal 
TRIGGERPUNKT-BEHANDLEREN stå 
på bagasjelisten. Helene Lesund, 
Sykepleier og fysioterapeut  

Ellen maler  bilder og sitter ofte bøyd over bordet når hun arbeider.
Dette har gitt låsing i en nakkevirvel slik at hun gått til 

 behandling hos kiropraktor for å bli bra. 
Hennes kiropraktor har anbefalt henne å skaffe seg en  

TRIGGERPUNKT-BEHANDLER for egenbehandling. 

Utdrag av erfaringer pr. august 2005 
med Mikke´s TRIGGERPUNKT-BEHANDLER. 

Jon Stokke, tlf: 61 19 18 70, Mail: jo-stok@online.no.
Hjemmeside: www.triggerpunkt.no 

Gilde Hed-Opp på Rudshøgda ble besøkt. Ved første 
besøk 
 prøvde 5 personer TRIGGERPUNKT-BEHANDLEREN. 
Alle kjøpte. En måneds tid senere ringte bedriften  
og ba meg komme innom på nytt. 
6 personer prøvde produktet. Alle kjøpte. 
S h fl d b d ift kj t d kt t
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