
Yogibo

Stimulér sanserne med et miljø 
af unikke sanseprodukter
Yogibo dækker over et spændende sortiment af sanseprodukter. Produkternes funktion kan tilpasses 
det individuelle behov - uanset om der er tale om terapi, lejring, træning eller ren afslapning. Produk-
terne er et godt supplement til bl.a. indretning af lege- eller sanserum i institutioner og på bosteder.

Skab ro og tryghed med sansestimulering
Produkterne fra Yogibo stimulerer den taktile sans 
(berørings- og følesansen). Sortimentet består af 
forskellige produkter, bl.a. puder, som brugeren kan 
synke ned i, blive omsluttet af eller kramme. Ved at 
puderne former sig efter kroppen, opnås dybe tryk, 
kompression og kropsafgrænsning. Det kan skabe 
tryghed, velvære og ro, så brugeren får nemmere at 
koncentrere sig, fokusere og falde i søvn.

Både børn og voksne kan få gavn af de sansestimul-
erende produkter.

Enkelt design med lang levetid
Yogibo-produkterne har et enkelt og tidløst design, 
og kommer i flere farver. De større puder består af 
et slidstærkt betræk og en strækbar inderpose, som 
øger sikkerheden og giver produkterne lang levetid. 

Komfort i særklasse
Komforten ved Yogibo-produkterne er i særklasse. 
Ved at kombinere produkterne på kryds og tværs kan 
man let skabe et indbydende og sansestimulerende 
miljø, som både børn og voksne har lyst til at boltre 
sig i. Her er det kun fantasien, der sætter grænser.

Hjælp til mange målgrupper
Yogibo-produkterne kan anvendes til alle aldre og 
målgrupper - uanset om der er tale om terapi, lejring, 
træning eller ren afslapning. Puderne anvendes med 
succes af både forældre til børn med særlige behov, 
pædagoger, plejepersonale og terapeuter.

Træning af motorik
Brug Yogibo til motorisk træning - fx til at skubbe, 
trække med, bokse på eller hoppe i.

Kontakt vores specialister i sansestimulering for at høre nærmere  
om mulighederne, brugen og effekten af Yogibo-produkterne
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Sansestimulerende produkter
til afslapning, leg og træning

Yogibo

Sortimentet af Yogibo-produkter stimulerer den taktile sans, og kan bruges til terapi, træning eller 
ren afslapning. Skab et sansestimulerende miljø ved at sammensætte produkterne på kryds og tværs.

Caterpillar Hugibo Mate

Max Midi Pod

Pyramide Roll Squeezibo

Support


