®
investeer in uw gezondheid

VERLICHT BIJ SPIEREN GEWRICHTSPIJNEN

INFRAROODCABINES

DE ZON IS DE BELANGRIJKSTE ENERGIEBRON OP AARDE.
TIJDENS EEN WARME ZOMERDAG ERVAREN WE DE WELDAAD
VAN DE ZONNESTRALEN OP ONZE HUID.
EEN INFRAROODCABINE VAN INFRAPLUS® WERKT OP
EENZELFDE MANIER ALS DE ZON: U KRIJGT VOLOP
POSITIEVE ENERGIE!
De infraroodstralers van een

verbrandt u ook een hoog aantal

Bij (sport)blessures herstellen

infraroodcabine van

calorieën. Onderzoek heeft

spieren sneller bij regelmatig

INFRAPLUS® verwarmen u van

aangetoond dat u tijdens een

gebruik van een infraroodcabine.

binnenuit en hebben daardoor

sessie van 30 minuten tot 600

Daarnaast bevordert het gebruik

een betere dieptewerking dan een

calorieën verbrandt, terwijl u

van de infraroodcabine de

traditionele sauna. Klinische

heerlijk ontspant in de

stofwisseling.

studies tonen aan dat

infraroodcabine.

infraroodwarmte verlichtend werkt
bij spier- en gewrichtspijnen. Maar
doordat u in een infraroodcabine
van INFRAPLUS® ook flink
transpireert, reinigt u uw lichaam
en verbetert u uw weerstand. Wist
u dat u in een infraroodcabine van
INFRAPLUS® tot 7 keer méér
gifstoffen kwijtraakt?
Een sessie in een infraroodcabine
van INFRAPLUS® is niet alleen
goed voor uw spieren en
gewrichten, tijdens de sessie

INFRAPLUS® GEEFT U DE KEUZE UIT
VERSCHILLENDE HOUTSOORTEN!
Bij INFRAPLUS® is het mogelijk om te kiezen
tussen verschillende houtsoorten. Wij leveren o.a.
White Cedar (Hemlock) of Canadees Red Cedar hout.
De keuze uit verschillende houtsoorten stelt ons
in staat om voor iedere wens en voor ieder budget
een cabine te leveren. INFRAPLUS® maakt alleen
gebruik van speciaal geselecteerd en gekwalificeerd
hout. Hierdoor kunnen wij de hoge kwaliteit van onze
infraroodcabines garanderen.

CANADEES RED CEDAR :
ONGETWIJFELD DE BESTE
HOUTSOORT
Canadees Red Cedar is een duurzame
houtsoort, die van nature schimmel- en
bacteriedodend is. Het hout is bijzonder geschikt
voor gebruik in infraroodcabines. Red Cedar kan
goed tegen temperatuurverschillen. Daarnaast is het
bestand tegen vocht en reflecteert deze houtsoort
infraroodstraling beter. Red Cedar cabines zijn
makkelijker schoon te houden en hebben van nature
een heerlijk aromatische geur.

DE HEILZAME WERKING VAN INFRAPLUS® SAUNA!
De gepatenteerde
infraroodstralers in de cabines van
INFRAPLUS® zijn speciaal
ontwikkeld voor spier- en
gewrichtspijnen. Onderzoek wijst
uit dat verschillende delen van het
lichaam baat hebben bij
verschillende infraroodstralers.
Om die reden maakt
INFRAPLUS® gebruik van 3
verschillende soorten
infraroodstralers, die in de cabine
worden gecombineerd.

INFRAPLUS® maakt gebruik van
de INFRAHEAT™ INTENSEstralers voor de rug en benen.
INFRAHEAT™ CARBON-stralers
worden gebruikt voor de
schouders en de nek.
INFRAHEAT™ FULL SPECTRUMstralers worden gebruikt voor
gedeeltes van het lichaam die
plaatselijk extra warmte nodig
hebben.
INFRAHEAT™ INTENSE :
Een intense dieptewerking voor
het gehele lichaam. Een weldaad
voor de rug en de benen.
INFRAHEAT™ CARBON :
Speciaal ontwikkeld voor
schouders en nek.
INFRAHEAT™ FULL SPECTRUM :
Voor extra diepe plaatselijke
infraroodwarmte.

ONTGIFTEN, ONTSPANNEN EN GENIETEN !
Transpireren is een gezonde
manier om te ontgiften. Tijdens dit
proces worden schadelijke
stoffen uit het lichaam verwijderd.
Regelmatig gebruik van de
INFRAPLUS® cabine heeft
daarom een reinigende werking op
het lichaam. Ook kan gebruik van
de INFRAPLUS® cabine een
gunstig effect hebben op mensen
met huidaandoeningen als
psoriasis, eczeem, striae en acné.

Een goede doorbloeding helpt de
natuurlijke balans van de huid te
herstellen. Wist u dat de
bloedcirculatie wordt geactiveerd
door het gebruik van een infrarood
cabine?
Terwijl u lekker ontspant gaat het
lichaam zich koelen, waardoor het
hartritme wordt gestimuleerd en
de stofwisselingssnelheid
toeneemt. Onderzoek toont aan

dat tijdens een sessie van 30
minuten tot 600 calorieën worden
verbrand.
Regelmatig gebruik van de
INFRAPLUS® cabine versterkt het
immuunsysteem. Ook kan een
sessie helpen bij een beginnende
verkoudheid. Spieren herstellen
sneller door de ontspannende
warmte en de toevoer van zuurstof
in het bloed wordt verbeterd.

Carbon straler
behandelt de
volledige rug
en de nek

DE WERKING VAN DE
INFRAROOD STRALERS
De combinatie van de drie
verschillende INFRAHEAT™ stralers

Full Spectrum
straler voor extra
intense warmte

zorgt ervoor dat de infraroodwarmte
beter wordt opgenomen door het

De INFRAHEAT™ Intense-stalers zijn lange golf-stralers met uitloop
Intense straler is
speciaal voor spieren gewrichtspijnen

naar de midden golf. Zij zijn gemaakt van een gepatenteerd materiaal.
69%

De INFRAHEAT™ Intense-staler heeft een goede dieptewerking en geeft
een aangename warmte. Deze geavanceerde straler is speciaal

lichaam in vergelijking met reguliere

ontwikkeld voor spier- en gewrichtspijnen; dagelijks ervaren duizenden

infraroodstralers.

gebruikers de verlichtende werking.

31%

KORTE GOLF

MIDDEN GOLF

LANGE GOLF

Niet alleen de achterwand is voorzien
van infraroodstralers, ook de zijwanden
van de INFRAPLUS® cabines zijn
voorzien van infraroodstralers. In de
zijwanden bevinden zich de Carbon-

De INFRAHEAT™ Carbon-stralers verdelen de infrarood warmte over

stralers. Door de speciale vorm van

een groter gedeelte van het lichaam. Hierdoor is deze infraroodstraler

deze Carbon-stralers is dit type
infraroodstraler uitermate geschikt voor
behandeling van schouder- en
nekpijnen.

81%

bijzonder geschikt voor behandeling van nek en schouders. De
INFRAHEAT™ Carbon-stralers worden bij de meeste INFRAPLUS®
Ergonomische
ruggesteun

cabines in de zijwanden geplaatst.

19%
KORTE GOLF

MIDDEN GOLF

LANGE GOLF

Extra zitdiepte
voor meer
comfort

Intense-stralers zijn uitwisselbaar met
de Full Spectrum-stralers. De Full
Spectrum-straler heeft naast lange golf
(IR-C) en midden golf (IR-B) ook een
gedeelte korte golf (IR-A). Hierdoor

Bij INFRAPLUS® heeft u de optie om uw cabine uit te rusten met

wordt het mogelijk de Full Spectrum-

INFRAHEAT™ Full Spectrum-stralers. Zo heeft u niet alleen midden- en

straler plaatselijk te gebruiken voor een

lange golf infraroodwarmte (IR-B en IR-C), maar beschikt u ook over

extra intense behandeling,

een gedeelte korte golf (IR-A). In overleg met de klant zorgen wij voor

vergelijkbaar met de “rode lamp” van

de perfecte balans in de infraroodcambine. De Full Spectrum-stralers

vroeger.

Bank straler is
handmatig te
bedienen

kunnen naar iedere specifieke wens worden geplaatst, zodat er voor elke
klant een passende configuratie mogelijk.

58%
28%
14%
KORTE GOLF

MIDDEN GOLF

LANGE GOLF

INFRAPLUS® SAUNA; NIET ZOMAAR EEN INFRAROODCABINE!
Met een infraroodcabine van

wordt de consument verzekerd van

Infraplus® 1 Luxor

Infraplus® 2 Premium

Infraplus® 2 Trendy

INFRAPLUS koopt u niet zomaar

een gekwalificeerde

een cabine. Al bijna 10 jaar staat

infraroodcabine, welke voldoet aan

INFRAPLUS garant voor een

de hoogste kwaliteitseisen.

1 Persoons
100x90x190cm
1200 watt
1 Infraheat™ Intense
3 Infraheat™ Carbon

2 Persoons
120x105x190cm
2000 watt
5 Infraheat™ Intense
1 Infraheat™ Carbon

2 Persoons
120x105x190cm
2200 watt
5 Infraheat™ Intense
2 Infraheat™ Carbon

®

®

perfecte kwaliteit en after sales.
INFRAPLUS® geeft 10 jaar

Natuurlijk realiseren wij ons ook
dat de prijs een belangrijke

De infraroodcabines van

factor is. Wist u dat alle infrarood

INFRAPLUS zijn voorzien van het

Infraplus® 3 Veneto

Infraplus® 3 Classic

Infraplus® 3 Trendy

cabines handgemaakt zijn? Al het

TÜV-keurmerk. Dit keurmerk toont

hout is gesorteerd en in speciale

aan dat de cabines van

droogovens behandeld zodat het

INFRAPLUS® uitvoerig zijn

in de toekomst nooit meer kan

gecontroleerd op veiligheid,

3 Persoons
150x120x184cm
2000 watt
6 Infraheat™ Intense
2 Infraheat™ Carbon

3 Persoons
155x110x190cm
2400 watt
6 Infraheat™ Intense
2 Infraheat™ Carbon

3 Persoons
160x110x190cm
2400 watt
6 Infraheat™ Intense
2 Infraheat™ Carbon

gaan werken.

prestatie en kwaliteit. Hierdoor

garantie op de infraroodstralers.

®

het Gebruik van de
infraroodcabine

bent, neemt u een (lauw-)warme

stopcontact van 220 volt. Het

douche. De infraroodcabines van

stroomverbruik van een

INFRAPLUS adviseert uw cabine

INFRAPLUS hoeft u niet speciaal

infraroodcabine is afhankelijk van

5 tot 10 minuten op te warmen,

te behandelen en vergen geen

het aantal stralers in de cabine en

alvorens u start met de sessie. Op

onderhoud. Er wordt

het wattage van deze stralers. De

deze manier heeft de cabine een

aanbevolen om gedurende de

gemiddelde infraroodcabine heeft

aangename temperatuur bereikt

sessie een handdoek neer te

8 stralers. De kosten voor een

bij het binnengaan. Tijdens een

leggen, zodat de transpiratie wordt

volledige infraroodsessie van 30

goede en volledige

opgevangen.

minuten zijn € 0,27.
De infraroodcabines van

infraroodcabine. Na de sessie

Energiezuinige
infraroodcabine

laat u het lichaam tot rust komen.

De infraroodcabines van

bouwpakket en zijn zeer

Wanneer u uitgetranspireerd

INFRAPLUS® kunnen worden

gemakkelijk door uzelf te

aangesloten op een normaal

monteren.

®

infraroodsessie maakt u 30
minuten gebruik van de

®

INFRAPLUS® worden geleverd als

HET UNIEKE ASSORTIMENT VAN INFRAPLUS®
Infraplus® Futura

Infraplus® 4 Classic

Infraplus® 5 Hoek

3 Persoons
Diverse afmetingen
2400 watt
3 Infraheat™ Intense
3 Infraheat™ Carbon

4 Persoons
175x120x190cm
2600 watt
6 Infraheat™ Intense
2 Infraheat™ Carbon

3-4 Persoons
150x150x190cm
2400 watt
4 Infraheat™ Intense
4 Infraheat™ Carbon

Infraplus® 3 Design

Infraplus® 4 Luxor

Infraplus® 6 Comfort

2-3 Persoons
125x125x190cm
2200 watt
4 Infraheat™ Intense
2 Infraheat™ Carbon

4 Persoons
176x105x190cm
2600 watt
4 Infraheat™ Intense
4 Infraheat™ Carbon

6 Persoons
175x160x190cm
2900 watt
8 Infraheat™ Intense
2 Infraheat™ Carbon

* ALLE MODELLEN KUNNEN WORDEN UITGEVOERD MET FULL SPECTRUM STRALERS

WAT DE SPECIALISTEN ZEGGEN OVER INFRAROOD

“Goede infraroodcabine voor een lage prijs
en zeer fijn tegen mijn reuma!”

DR. FRITS OOSTERVELD
Hoogleraar Saxion Hogeschool/ Fysiotherapeut
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK ONDER LEIDING VAN
DR. FRITS OOSTERVELD (LECTOR AAN DE ACADEMIE VOOR
FYSIOTHERAPIE VAN DE SAXION HOGESCHOOL) EN
REUMATOLOOG PROFESSOR HANS RASKER VAN HET MEDISCH
SPECTRUM TWENTE TONEN AAN DAT HET GEBRUIK VAN DE
INFRAROODCABINE EEN HEILZAME WERKING HEEFT OP
SPIER- EN GEWRICHTSPIJNEN.

“Een prachtige aankoop die ons elke avond
zalige momenten bezorgt!”

“Onze infraroodcabine werd aangekocht om
spierpijnen te verzachten. Het
resultaat is schitterend.“

De uitkomst was verrassend: “De

aantoonbaar effect. “Ook mensen

transpireren. Ook al zit je zelf stil,

patiënten met reumatoïde

die niets mankeren ervaren een

je lichaam werkt even hard als een

artritis gaven na één saunagang

half uurtje in de infraroodcabine

jogger, die in een rustig tempo

van een half uur aan dat de pijn en

als weldadig.” Niet zo vreemd

hardloopt.”

de stijfheid met zo’n 40 procent

trouwens, vindt Oosterveld.

was afgenomen. Bij de

“Had deze infraroodcabine nodig voor mijn
bot- en spierziekte. Ik gebruik hem alle dagen
een half uur en het resultaat is verbluffend!”

“Vaak kunnen reumapatiënten

Bechterewpatiënten was de pijn

“Door je lichaam bloot te stellen

vanwege hun ziekte niet

rond de 50 procent en de

aan een warmte van 55 graden,

actief sporten. Dan vormt dit een

stijfheid zelfs 60 procent minder

wordt het complete fysiologische

aantrekkelijk alternatief. Je zou

INFRAPLUS® krijgt van haar gebruikers via de onafhankelijke beoordelingssite Feedback Company© het cijfer

geworden”, aldus Frits Oosterveld.

mechanisme in gang gezet om de

moeten denken aan een

9,6. 98% van de gebruikers beveelt de infraroodcabines van INFRAPLUS® aan. Dit is het allerhoogste cijfer

lichaamstemperatuur op peil te

infraroodcabine thuis, waarvan

onder alle infraroodcabine fabrikanten van de Benelux. Ook op de consumenten site KIESKEURIG worden

De verschillen tussen de situatie

houden. Het hart gaat sneller

men bijvoorbeeld aan het begin

de cabines van INFRAPLUS® zeer goed beoordeeld. Wij danken onze trouwe gebruikers voor deze mooie

voor en na de saunagang zijn

kloppen, de bloedvaten verwijden

van de dag of ’s avonds voor het

waardering!

volgens hem zo groot, dat

zich, de bloeddruk daalt, de huid

slapengaan gebruik kan maken.”

gesproken mag worden van een

wordt warmer en je gaat

“EEN INFRAROODCABINE BIEDT EEN GOEDE, SYMPTOOMVERLICHTENDE THERAPIE
OP DE KORTE TERMIJN. WIL EEN REUMAPATIËNT ER BAAT BIJ HEBBEN, DAN ZAL HIJ DE
INFRAROODCABINE ZEER REGELMATIG MOETEN BEZOEKEN.”

DE INFRAPLUS® CABINES HEBBEN DE BESTE CONSUMENTENREVIEWS !

Voor en door consumenten

®
investeer in uw gezondheid

VERKRIJGBAAR BIJ DE BETERE
ZORG EN WELLNESS WINKELS
SuperSauna België
Tel. 0032-322-70307
www.SuperSauna.be

AANBEVOLEN DOOR
REUMATOLOGEN

ALLE INFR APLUS ® INFR AROODCABINES ZIJN
VOORZIEN VAN DE VOLGENDE KEURMERKEN:

INFRAROODCABINES

