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1. Versterking van het immuunsysteem

Om je lichaam maximaal te beschermen tegen ongewenste indringers, reken je op een sterk immuunsysteem. Met infraroodlicht 

geef je je weerstand een duwtje in de rug.

Infraroodwarmte gaat diep in de cellen en weefsels, bevordert de bloedsomloop en de aanmaak van witte bloedlichaampjes. 

Dat zijn nu precies de cellen die ziektekiemen bestrijden. Zo versterk je je immuunreactie en bouw je een bescherming op tegen 

besmettelijke ziekten, virussen, bacteriën en parasieten. 

Bovendien bestrijdt infraroodtherapie infecties en ondersteunt het je organen bij de eliminatie van ziekmakende gifstoffen. En dat 

geeft je afweersysteem een extra boost.

WEERSTAND
& DETOX
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2. Verzachting van spier- en gewrichtspijn
Stijve gewrichten, spierpijn, en andere chronische pijn kunnen je het leven zuur maken. Infraroodlicht is een bron van pijnverlichting 

die je gewoon thuis kan toepassen, wanneer het nodig is, al dan niet als aanvulling op medicatie en manuele therapie. 

Infraroodtherapie verlicht de pijn bij aandoeningen zoals reuma, artrose en fibromyalgie maar ook bij peesontstekingen, rug- en 

nekpijn, tenniselleboog etc. De zachte maar diepe stralingswarmte van infraroodlicht verbetert immers de zuurstofopname in de 

spieren en de doorbloeding van de gewrichten, waardoor je spieren soepeler worden, sneller herstellen en stramheid afneemt.

Ook kan je infraroodlampen preventief inzetten voor je begint te sporten om de kans op letsels te beperken en je prestaties te 

verhogen

PIJNBESTRIJDING  
& -PREVENTIE



www.electrovandeput.be
Leuvensestraat 16-18 – 3300 Tienen  •  +32 16 81 33 21  •  info@electrovandeput.be

3. Een frisse, jongere huid

Een strakke, stralende huid, daar wil iedereen voor tekenen. Maar stress, vervuiling, ongezonde voeding en overmatig ultraviolet 

zonlicht plegen een aanslag op je huid. 

Infraroodlicht is veilig voor de huid, en meer zelfs: de verhoogde zuurstoftoevoer in de diepe huidlagen beschermt je cellen 

tegen vrije radicalen, bevordert de celvernieuwing en stimuleert de aanmaak van collageen. Resultaat: rimpels en fijne lijntjes 

vervagen, grove poriën en oneffenheden worden minder zichtbaar. 

Daarnaast kan infraroodtherapie door haar zuiverende werking diverse afvalstoffen uit de huid verdrijven, met een frisse, pure 

huid als gevolg.

ELASTICITEIT 
& ZUIVERHEID
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4. Herstel van beschadigde huid 

Huidaandoeningen zoals acne, psoriasis, eczeem of cellulitis, kunnen je zelfvertrouwen danig ondermijnen. 

Infraroodlicht optimaliseert de bloedcirculatie en de aanvoer van zuurstof en voedende stoffen naar de beschadigde huid. 

De snellere opbouw van nieuwe huidcellen bevordert weefselherstel en wondheling, vermindert littekens en verzacht letsels. 

Infraroodlampen helpen zelfs bij zonnebrand! 

Daardoor kan infraroodlicht ingezet worden als aanvullende therapie ter ondersteuning van de primaire therapie.

VERVAGING VAN 
HUIDLETSELS



Leuvensestraat 16-18 – 3300 Tienen  •  +32 16 81 33 21  •  info@electrovandeput.be

Infrarood  
zonnehemel  
IR7

• Infrarood zonnehemel met 12 infrarood & 
huidverzorgende bruiningslampen voor een zachte 
huid en een mooie bruining

• Gelaatsbruiner
• Zeer goede koeling
• Lichaamskoeler
• Reflector lamp per lamp
• Rubino infrarood-bruiningslampen t.w.v. 30 euro per 

stuk nu GRATIS inbegrepen

GRATIS levering 
& installatie in 

gans België

www.electrovandeput.be/infrarood-zonnehemel-ir7



www.electrovandeput.be
Leuvensestraat 16-18 – 3300 Tienen  •  +32 16 81 33 21  •  info@electrovandeput.be

5. Een natuurlijke, langdurige bruining

Wanneer je kiest voor een gebruinde huid met behulp van ‘kunstmatig zonlicht’, dan mag je best hoge eisen stellen. Een van die 

criteria is een natuurlijke, langdurige bruining.

Doordat infraroodlicht diep in de huidlagen doordringt, krijg je een duurzame, bruine tint. Bovendien zorgt de zuiverende werking 

van infraroodtherapie voor een reiniging van de huid, waardoor je een egale, natuurlijke tint bekomt. Tegelijk vervagen eventueel 

bestaande kleurvlekken en worden  pigmentatieproblemen geminimaliseerd.

EEN DIEPE,  
DUURZAME TINT



www.electrovandeput.be
Leuvensestraat 16-18 – 3300 Tienen  •  +32 16 81 33 21  •  info@electrovandeput.be

6. Betere bescherming tegen de zon 

Je wil dan wel een gebruinde huid, dat mag nooit ten koste gaan van je gezondheid. Afhankelijk van je huidtype heb je een 

zonnekapitaal, dat is de capaciteit van je huid om zichzelf te beschermen tegen ultraviolette (UV) stralen. Want in die UV-stralen 

schuilt het grootste gevaar.

Daarom bieden perfect uitgebalanceerde infraroodlampen een combinatie van UV-stralen met rood licht. Het rode licht 

verhoogt de verdraagzaamheid van UV-straling en verbetert de directe pigmentatie tot wel 50%.

Die pigmentatie zorgt voor je bruine kleur na het zonnen en is tegelijk een beschermingssysteem om beschadiging van je huid-

DNA te voorkomen.

VERBETERDE  
PIGMENTATIE
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7. Meer energie

Lusteloos? Uitgeput? Misschien ligt het wel aan je mitochondriën, dat zijn de energiefabriekjes in je lichaamscellen. Want zij zetten 

water, voeding en zuurstof om in energie. Mitochondriën zijn dus cruciaal voor een actief leven. Infraroodlicht heeft de capaciteit 

om die energiefabriekjes te activeren.

Ook bepaalde hormonen varen wel bij infraroodtherapie, zoals het slaaphormoon melatonine, of het groeihormoon dat instaan 

voor de groei van cellen en spieren, en voor het behoud van energie en vitaliteit.

SLAAPKWALITEIT 
EN VITALITEIT
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8. Wellness 

En tot slot: heb je een reden nodig om jezelf te verwennen?

Zorgen voor jezelf, is tijd maken om lekker te ontspannen, om de stress en gejaagdheid van je af te laten vallen, om tot rust 

te komen onder de aangename warmte van infraroodlampen, om de winterblues te verjagen of het gebrek aan zonlicht te 

compenseren. 

Toch nog wat feitelijke bewijsmateriaal nodig? Infraroodlicht bevordert de productie van endorfine, het gelukshormoon dat ook 

pijn onderdrukt, en helpt bij depressie en angst.

ONTSPANNING 
& GOED GEVOEL



Ontdek ons aanbod  
infrarood zonnebanken op
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