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DE MPULSE SERIES VAN
SUNLIGHTEN™
Vanaf heden zijn de Sunlighten infraroodcabines bij Interhiva verkrijgbaar. De mPulse Series van Sunlighten™ is
de eerste reeks intelligente infraroodcabines ter wereld. Via een draadloos systeem worden het hartritme en de
verbrande calorieën gemeten en geregistreerd.
De mPulse Series maakt bovendien gebruik van regelbare, full-spectrum infraroodwarmte die - zo toont
onderzoek aan - de gezondheid ten goede komt. Dankzij het FSC-hout, de afdekkingen uit bamboevezel voor de
verwarmingselementen en de uitstekende energie-efficiëntie is deze reeks de milieubewuste keuze bij uitstek!

HET VOORDEEL VAN HET
SOLOCARBON CUSTOM SPECTRUM®
KORTE GOLF
» Celgezondheid/immuniteit
» Wondgenezing
» Huidzuivering
» Pijnverzachting

MIDDEN GOLF
» Pijnverzachting
» Verbeterde bloeddoorstroming
» Gewichtsverlies

LANGE GOLF
» Gewichtsverlies
» Ontgifting
» Bloeddrukverlaging
» Ontspanning

DE VERWARMINGSTECHNOLOGIE VAN HET MPULSE
SOLOCARBON CUSTOM SPECTRUM®:
Solocarbon Custom Spectrum is een unieke verwarmingstechnologie met gepatenteerde golflengtesamenstellingen
die volledig naar wens ingesteld kunnen worden om het door u gewenste resultaat te bereiken.
De verwarmingstechnologie van het mPULSE Solocarbon custom spectrum® biedt:
» 		Gepersonaliseerde toegang tot de gezondheidsvoordelen die het volledige infraroodspectrum biedt.
» Een nauwkeuriger en efficiënter antwoord op gezondheidsbehoeftes door de gepatenteerde samenstelling van
golflengtes uit het volledige spectrum
» Eenvoudig af te stellen op uw eigen behoeften: met één toets kunt u uw voorkeursprogramma selecteren.
» Krachtige verwarmingselementen qua emissievermogen en infraroodkracht.
» Geavanceerde ledtechnologie biedt de echte korte golf. Dit is de enige infraroodsauna op de markt die dit kan
hardmaken.

VERWARMINGSTECHNOLOGIE
INFRAROODLICHT
Infraroodlicht is de natuurlijke warmte die de zon uitstraalt. Het is 100 % veilig en wordt zelfs gebruikt om
vroeggeboren baby's te verwarmen. Beeld uzelf in dat u de heerlijke zonnestralen op uw huid voelt op een
zomerse dag. Zo voelt het om in een Sunlighten cabine te vertoeven. Deze aangename warmte verwarmt u van
binnen uit zodat u intens gaat transpireren en uw lichaam kan ontgiften.

SUNLIGHTEN INFRAROOD CABINES VERSUS TRADITIONELE SAUNA'S
Sunlighten infraroodcabine’s maken gebruik van infraroodwarmtestralen in plaats van stoom dat in traditionele
sauna's wordt gebruikt. Infraroodstralen warmen niet de lucht op, maar juist het lichaam. Geleidelijk aan en
van binnen uit. De stralen dringen diep door het huidoppervlak heen en warmen zo uw hele lichaam op. In
traditionele sauna's daarentegen wordt alleen de lucht verwarmd. Het gevolg is dat deze gloeiend heet wordt
en men moeilijk kan ademhalen.

KOOLSTOFVERWARMERS VERSUS KERAMISCHE VERWARMERS
De op koolstof gebaseerde verwarmingstechnologieën van Sunlighten geven meer infraroodenergie af aan
een lagere oppervlaktetemperatuur. Dit verlicht pijn, zorgt voor een betere bloedsomloop en een meer
doeltreffende ontgifting. De voordelen zijn groot. Bovendien zijn er geen koude plaatsen zoals wel kan
voorkomen in cabines met keramische stralers.

CARBON SURROUND EN SOLOCARBON® CUSTOM SPECTRUM
Hoewel Carbon Surround de beste infraroodtherapie binnen zijn klasse is, is Solocarbon® de meest
geavanceerde en heilzame technologie die voor handen is. Bij Solocarbon is klinisch aangetoond dat de
lichaamstemperatuur bijna 3º stijgt tijdens een infraroodsessie van 30 minuten. Dit is belangrijk aangezien
het verhogen van de lichaamstemperatuur een soort katalysator vormt voor alle gezondheidsvoordelen die
infraroodtherapie kan bieden. Met de lancering van Solocarbon® Custom Spectrum™ biedt Sunlighten
voortaan een verwarmingstechnologie die in staat is om infraroodwarmte zowel dichtbij, centraal als op
afstand te leveren. Hierdoor worden talloze specifieke gezondheidsproblemen verholpen.

DE GEZONDHEIDSVOORDELEN
VAN INFRAROODTHERAPIE
ONTGIFTING
Door te transpireren kan het lichaam op een natuurlijke manier genezen, gezond blijven
en ontgiften. De ontgiftende werking van een Sunlighten cabine is 7 tot 10 keer sterker
dan bij een klassieke sauna. In een conventionele sauna zweet de gemiddelde persoon
3% giftige stoffen en 97% water uit. In een Sunlighten cabine is dit 20% giftige stoffen en
80% water.
PIJNVERZACHTING
Verzacht rug- of nekpijn en artritis met de therapeutische warmte van een
infraroodcabine. Wetenschappers die HRP (Heat Responsive Pain - pijn die op warmte
reageert) onderzoeken, hebben opmerkelijke therapeutische resultaten vastgesteld bij
lage rug- en bovenlichaam pijnen die continu onder lage intensiteit werden blootgesteld
aan warmte. Lage rugpijn en bovenlichaam klachten valllen onder het HRP-spectrum.
GEWICHTSVERLIES
Uit onderzoek blijkt dat men tijdens een sessie van 30 minuten in een infraroodcabine
ruim 600 calorieën verbrandt. In een infraroodcabine probeert het lichaam zichzelf
af te koelen en daardoor nemen het hartritme, het hartminuutvolume en de
stofwisselingssnelheid aanzienlijk toe.
LAGERE BLOEDDRUK
Onze Solarcarbon® warmte-elementen werden gebruikt bij een medische studie door de
universiteit van Missouri Kansas City in 2005, waaruit bleek dat de bloeddruk verlaagde
bij personen die driemaal per week een sessie van 30 minuten deden. Herhaalde
infraroodbehandeling verbetert de verminderde bloedvatfuncties bij patiënten die last
hebben van een hoge bloeddruk. Dat wijst erop dat infraroodtherapie preventief kan
werken voor arteriosclerose (slagaderverharding).
VERBETERDE BLOEDDOORSTROMING
Spieren verwarmen met behulp van infrarood verhoogt de bloeddoorstroming alsof
u aan sport doet. Ook de verhoogde lichaamstemperatuur vertaalt zich in een betere
doorstroming. De verhoogde perifere circulatie zorgt voor voldoende bloedtransport om
ontstekingen tegen te gaan, pijn te verzachten en het genezingsproces te versnellen.
ZUIVERING VAN DE HUID
Verbeter uw huid door regelmatig uw Sunlighten cabine te gebruiken. Open wonden
genezen sneller en vormen minder littekenweefsel. Infraroodwarmtetherapie helpt
tegen acne, eczeem, psoriasis, brand- en snijwonden. Rimpels worden bovendien
verminderd en de huid ziet er stralend, steviger en soepeler uit. Regelmatige
infraroodwarmtetherapie kan onder de huid vastzittende cellulitis verminderen, littekens
verbeteren en brandwonden beter doen genezen.
ONTSPANNING
Sunlighten cabines staan garant voor heerlijk ontspannen. Met de meest therapeutische
infraroodwarmte binnen de Solocarbon®-verwarmingstechnologie helpen onze cabines
volledig te ontspannen. Door op een verkwikkende manier te transpireren voelt u de
spanning met elke sessie verdwijnen.

UNIEKE EIGENSCHAPPEN
MPULSE SERIES:
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Solocarbon® Custom Spectrum™-verwarmingstechnologie »
Dit meest geavanceerde verwarmingselement op de markt brengt specifieke
gezondheidsvoordelen binnen handbereik door het volledige spectrum van infraroodwarmte.
Biofeedback »
De ingebouwde monitor meet het hartritme en de verbrande calorieën. Gegevens worden
draadloos doorgestuurd naar een persoonlijke wellnesswebsite, waar de vooruitgang kan
worden bijgehouden.
Bedieningspaneel met lcd-touchscreen »
Met deze intuïtieve en eenvoudige interface kunt u precies kiezen welk gezondheidsvoordeel
u wenst te bereiken tijdens een bepaalde sessie. Op dit kleurenscherm van 7 inch kunt u zelfs
een film op dvd bekijken.
Ergonomische, zwevende banken »
Samen met een chiropractor hebben we een saunabank ontworpen die stresspunten
minimaliseert en die zweeft, zodat er extra beenruimte is. Bovendien kan de bank gemakkelijk
worden verwijderd.
Hout met FSC- label »
Amerikaans lindehout, ceder of eucalyptus ... u kunt erop rekenen dat het hout waarmee uw
cabine is gebouwd, afkomstig is uit duurzaam bosbeheer.
Rugleuningen uit gecarboniseerde bamboe »
Deze milieuvriendelijke bekleding biedt niet alleen een optimaal comfort en uitstekende
steun, maar is ook antibacterieel: geurtjes worden geneutraliseerd en de lucht is van een
betere kwaliteit.
Volledig dimbare verlichting »
De halogeenlampen in de sauna zijn geschikt voor lezen bij volledige helderheid. Ze kunnen
ook worden gedimd voor een meer ontspannen sfeer.
Gepatenteerde Magne-Seal™-montage »
Installeer uw aanpasbare, stevige infraroodcabine in een handomdraai dankzij ons
gepatenteerde, magnetische systeem. Zonder zichtbare klemmen of schroeven!
Optioneel: Chromotherapie »
Chromotherapie is de wetenschap waarbij kleuren worden gebruikt om frequenties van
lichaamsvibraties zodanig te veranderen dat het effect resulteert in gezondheid en balans.
Elke kleur bereikt een specifieke vibratie en elke vibratie is gerelateerd aan verschillende
lichamelijke symptomen.

DE DIVERSE MODELLEN
VAN DE MPULSE SERIE
VERKRIJGBAAR IN DE VOLGENDE HOUTSOORTEN

ASPIRE

Canadees
cederhout

Eucalyptus

SPECIFICATIES:
Buitenzijde 111 cm x 106 cm x 195 cm (B x D x H)
Binnenzijde 96 cm x 90 cm x 182 cm (B x D x H)
Max. gewicht 258 kg
Vermogen 220 V, 1800 W, 8 A
Bank 55,37 cm
6 verwarmingselementen
Oppervlakte verwarmingselement 2,02 m²

8m
110

mW

10

56m

mD

1943mmH

Hypoallergeen
Amerikaans
lindehout

OPTIES:
Chromotherapy
Heart rate monitor

SPECIFICATIES:
Buitenzijde 131 cm x 121 cm x 195 cm (B x D x H)
Binnenzijde 116 cm x 106 cm x 182 cm (B x D x H)
Max. gewicht 312 kg
Vermogen 230 V, 2100 W, 9,1 A
Bank 55,37 cm
8 verwarmingselementen
Oppervlakte verwarmingselement 2,43 m²
OPTIES:
Chromotherapy
Heart rate monitor
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BELIEVE

SPECIFICATIES:
Buitenzijde 179 cm x 121 cm x 195 cm (B x D x H)
Binnenzijde 164 cm x 106 cm x 182 cm (B x D x H)
Max. gewicht 381 kg
Vermogen 230 V, 3300 W, 14,3 A
Bank 55,37 cm
11 verwarmingselementen
Oppervlakte verwarmingselement 3,2 m²
OPTIES:
Chromotherapy
Heart rate monitor

DISCOVER

SPECIFICATIES:
Buitenzijde 179 cm x 179 cm x 195 cm (B x D x H)
Binnenzijde 164 cm x 164 cm x 180 cm (B x D x H)
Max. gewicht 493 kg
Vermogen 230 V, 4100 W, 17,8 A
Bank 55,37 cm
14 verwarmingselementen
Oppervlakte verwarmingselement 3,78 m²
OPTIES:
Chromotherapy
Heart rate monitor

EMPOWER

SPECIFICATIES:
Buitenzijde 217 cm x 180 cm x 195 cm (B x D x H)
Binnenzijde 202 cm x 165 cm x 182 cm (B x D x H)
Max. gewicht 593 kg
Vermogen 220 V, 3840 W, 17 A
Bank 55,37 cm
17 verwarmingselementen
Oppervlakte verwarmingselement 4,87 m²
OPTIES:
Chromotherapy
Heart rate monitor

GARANTIE
PARTICULIEREN BINNEN EU
Levenslange garantie op hout en heaters
2 jaar garantie op stereo

PROFESSIONELEN BINNEN EU
5 jaar garantie op hout en heaters
2 jaar garantie op stereo
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