MICROSILK® HYDROTERAPI

SKU: 8200

20.595,00 SEK
Komplett paket. Ge din hud en äkta skönhetsbehandling
Du kan uppgradera ditt spabad med MicroSilk® som förvandlar ditt utomhusspa till en
avancerat hydroterapi anläggning. De mikrosmå bubblorna tränger sig in i hudens porer.
MicroSilk® säljs enbart vid köp av ett nytt utomhusspa
Rekommanderat pris: SEK 24.695,00

PRODUCT DESCRIPTION

Komplett paket. Ge din hud en äkta skönhetsbehandling
Du kan uppgradera ditt spabad med MicroSilk® som förvandlar ditt utomhusspa till en avancerat
hydroterapi anläggning.
MicroSilk® har som funktion att fylla vattnet med miljarder av mikroskopiska luftbubblor som används
för hudterapi. Huden gynnas i och med att de mikrosmå bubblorna bokstavligt tränger sig in i hudens
porer. I motsättning till ”normal” luftmassage, kyler MicroSilk® inte ner vattnet utan bibehåller värmen
vilket har en positiv effekt på muskelcirkulationen. Observera att det inte går att använda sig av
vattenmassage och MicroSilk® samtidigt.
Komplett kit
MicroSilk® är ett omfattande system som kräver en viss ombyggnad av spabadet och därför ej ett
lämpligt ”gör det själv” projekt. kittet säljs därför enbart som extra utrustning till nya spabad, där vi i
vår egen produktion kan göra de justeringar som krävs och utföra diverse test för att säkerställa god
kvalitet.
MicroSilk® säljs enbart vid köp av ett nytt utomhusspa
MicroSilk® är ett patenterat hydroterapeutisk system för behandling av hud och kropp. En daglig 20
minuters behandling gör underverk för din hud.
MicroSilk® startas via en knapp på din Balboa display. Observera att pumparna och jetsen stängs av
under tiden MicroSilk® är igång. Det går ej att köra båda samtidigt.

Microsilk får inte användas tillsammans med saltvatten.

Vad är MicroSilk®?
Mer om MicroSilk Hydroterapi
MicroSilk® är en slags vattenterapi där mikrobubblor av syre strömmar ut ur spabadets jets.
Bubblorna omsluter din kropp i ett skummande och återfuktande moln. Den ökade syrenivån ger en
bättre cirkulation som får huden att ”andas” och cellerna att förnyas.
Mikrobubblorna ökar syrenivån i vattnet med upp till 70%- mer än 13mg/L. Den ökade syrenivån
gynnar huden i och med att de mikrosmå bubblorna bokstavligt tränger sig in i hudens porer.

Samtidigt ökar mängden av anjoner (negativt laddade joner) i vattnet. Överstiger anjonerna en
koncentration på 50.00 joner/kubikcentimeter har det, enligt forskarna, en terapeutisk verkan på
huden. MicroSilk® får antalet anjoner att överstiga 80.000 joner/kubikcentimeter.
Syret hjälper huden med att bli bättre på att urskilja gifter, ökar blodcirkulationen i kroppen och dödar
anaerobe patogena bakterier (sjukdomsframkallande substanser som lever i syrefri eller syrefattig
miljö). Detta gör huden strålande och glänsande tack vare snabb hudcellsförnyelse.
MicroSilk® hjälper även till att hålla en mer konstant och jämn vattentemperatur i spabadet, vilket
gynnar musklerna och gör att du bättre kan slappna av.
En stor mängd joner bidrar till att eliminera fria radikaler och förbättra nivån av serotonin. Fria
radikaler är farliga då de kan angripa många av kroppens byggstenar t.ex. DNA och proteiner.
Serotonin är en signalsubstans som transporterar/överför signaler i nervsystemet. Negativt laddade
joner anses öka människans serotoninproduktion, vilket svarar för känslomässig stabilitet,
välbehagskänslor och främjar bra sömn. Det ger en lyxig känsla, energigivande för hudcellerna,
stimulerar ditt immunsystem, dödar bakterier och främjar läkning.
SPA KOMPANIET REKOMMENDERAR:

Automatisk vattenpåfyllare till utomhusspa
4.895,00 SEK

Värmepump 5,5 kw till utomhusspa
14.595,00 SEK

Klorautomat
5.495,00 SEK

Balboa Wifi-modul till utomhusspa
4.195,00 SEK

