Lighting

Komfortní zdroj tepla
pro vaše svaly
InfraRed Healthcare Heat Incandescent
Infračervené žárovky Philips pro péči o zdraví a tělo jsou vytvořeny tak, aby léčily
hluboko uložené svalové neduhy a zranění způsobená při sportu. Tyto reflektorové
žárovky jsou excelentním řešením pro lokalizované tepelné ošetřování a uvolnění
svalových bolestí. Lze je použít rovněž k léčbě revmatických obtíží. Tato forma
tepelné terapie navíc urychluje vyléčení různých zranění, jako jsou zranění
způsobená při sportu a neinfekční povrchová zranění, a v mnoha případech
poskytuje rychlou a účinnou úlevu od bolesti. Výhodou této formy tepelné terapie je
lokální povzbuzení krevního oběhu v pokožce vlivem rozšíření cév. Výsledkem je
zvýšení transportu metabolitů a dalších základních biochemických látek. Výhodou je
rovněž hlubší pronikání tepla, které vede k jemnému a příjemnému hřejivému pocitu.

Výhody
• Optimální pronikání do pokožky a svalů pro maximální úlevu od svalových bolestí
• 90 % energie vyzářeno ve formě infračervených tepelných paprsků
• Okamžitý, přesně ovladatelný zdroj tepelného vyzařování

Vlastnosti
• Tvar reflektoru umožňující koncentraci tepla na požadované místo.
• PAR38 má vnitřní reflektor opatřený 100% hliníkovou vrstvou, což znamená, že
100 % tepelných vln je vyzářeno předním otvorem reflektoru.
• PAR38 má menší, kruhové vlákno přispívající k vyšší koncentraci teploty v
paprscích.
• Dobré vyvážení mezi životností a tepelným výstupem
• Červeně zbarvené baňky potlačují vyzařování viditelného světla a snižují oslnění
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InfraRed Healthcare Heat Incandescent

Aplikace
• Poskytuje úlevu od svalových bolestí a nemocí, jako je revmatismus, bolest v kříži,
neuralgie, nachlazení, apod.
• Podporuje zotavení ze zranění
• Poskytuje vysoký komfort a kosmetickou péči

Versions
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