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Zouttherapie
Halogeneratoren
Zout bestaat al sinds het begin van de tijd en is door de geschiedenis heen op allerlei manieren gebruikt zoals een
basisingrediënt bij koken, op besneeuwde en bevroren wegen, als conserveermiddel, en zelfs als betaalmiddel in de voorbije
eeuwen. Zout is een van de essentiële ingrediënten in het leven. Zout wordt ook gebruikt voor diverse therapeutische en
medicinale toepassingen, waaronder zoutoplossingen, vernevelaars, huidscrubs, zoutbaden, etc... vooral bekend als "natte"
zout therapie. In onze moderne samenleving is, dankzij technologische innovaties, een ander aspect van zouttherapie
ontstaan waarbij het belangrijkste voordeel van de kwaliteit van het zout voor de gezondheid wordt bereikt door het vocht
te absorberen. Het heet droog zout Therapie en is ook bekend als Halotherapie.
Een halogenerator is een apparaat, dat met behulp van verschillende programma’s, micron aerosol zout in de zoutcabine
blaast.
Op deze manier ontstaat een klimaat dat vergelijkbaar is met die in een zoutgrot, zoutmijn of op zee. Dit klimaat heeft een
sterk natuurlijk effect dat de gezondheid verbetert. Therapie in de zoutcabine noemen we zouttherapie of halotherapie.

Halogenerator Multisalt
De Multisalt is modern, eenvoudig, maar zeer
efficiënt. Het apparaat is ontworpen voor de
kleine zoutkamer of zoutcabines en daardoor zowel geschikt voor
schoonheidssalons, wellnescentra, sportscholen, hotels als ook
voor thuisgebruik . Alle delen, die in contact komen met zout,
zijn van roestvast staal, wat zorgt voor een lange levensduur
van het apparaat.
Het gebruik is zeer eenvoudig. Het apparaat is te
bedienen d.m.v. touch screen bediening op het apparaat of
met een programma op uw Android telefoon, tablet of computer
met Blue Tooth verbinding. Het apparaat heeft 9 programma’s,
afhankelijk van het type zouttherapie.

Technische specificaties Multisalt
Poeder voeding: 0-150 g/h (instelbaar)
Poeder tankinhoud: 40 g
Luchtstroom: max. 1 m³/min (instelbaar)
Concentratie: 80% van de zoutdeeltjes tot 5 µm
Werkspanning: 100-240V AC, 50/60 Hz
Stroomverbruik: 35 W
Elektrische bescherming: Klasse II
Afmetingen: 205 (b) x 450 (h) x 210 (d) mm
Gewicht: 6,5 kg
Montage: op de muur of portable in de ruimte
Garantie: 24 maanden
Geschikt voor een ruimte van 10 m² of 25 m³
Prijs Multisalt: € 2.178,00 incl. btw, af Zoetermeer
Prijs 25 kg therapeutisch zout € 71,50 incl. btw, af Zoetermeer

