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Infrarood, 
een onzichtbare 
weldoener!
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AntWerpen

ArAk Wellness BVBA, 
Bouwelsesteenweg 34 - 2560 Nijlen 
03/295.50.25 

ABisco, 
Asiadok 28-29 - 2030 Antwerpen 
03/201.25.40

schrAuWen, 
Kapelsesteenweg 80 - 2930 Brasschaat 
03/645.24.79

VAn den Berg BVBA, 
Voort 26 - 2328 Meerle 03/315.75.31

AquA Vision, 
Serinenstraat 17 - 2340 Beerse 014/62.02.00

sAnik BVBA, 
Antwerpseweg 86 - 2440 Geel 014/58.86.70

Fonne sMeulders nV, 
Brasschaatsteenweg 268 - 2920 Kalmthout 
03/62.01.620

liMBurg

’t hoVeniertje, 
Dorpstraat 18 - 3830 Wellen 012/74.53.60

knApen, 
Leuvensesteenweg 202 - 3290 Diest 
013/35.52.20

schrAuWen, 
Hasseltweg 21 - 3600 Genk 089/30.86.20

VArey BVBA, 
Lodewijk de Raetstraat 42 - 3920 Lommel 
011/54.43.69

sleurs & VAngoMpel, 
Kaulillerweg 39 - 3950 Bocholt 089/46.56.00

West-VlAAnderen

spA Wellness, 
Otegemstraat 49 - 8550 Zwevegem 
0477/59.58.13

oVAlco BVBA, 
Moerbrugsestraat 20 - 8020 Oostkamp 
050/82.75.86

esento, 
Lippenslaan 245 - 8300 Knokke
055/42.76.08

delAere, 
Rijksweg 1 - 8870 Izegem 051/30.11.82

Vind een 
Health Mate® 
verdeler in je buurt ...

’t rozenrijk, 
Torhoutsebaan 166 - 8470 Gistel 059/27.61.84

FlorisAn, 
Albert-1-laan 25 - 8630 Veurne 058/31.53.15

VAnderhAeghe pAtrick, 
Rijselseweg 106 - 8900 Ieper 057/21.37.23

VerMeersch serVices nV, 
Edewallestraat 96 - 8610 Kortemark 
051/57.52.08

oost-VlAAnderen

het Buitenhuis, 
Bevrijdingslaan 157A - 9200 Dendermonde 
052/25.61.16

Wellnessdecor, 
Wannegemdorp 1 - 9772 Kruishoutem 
09/383.70.83

esento, 
Ronsesestraat 238 - 9660 Brakel 0475/78.70.67

VAn poucke nV, 
Industrielaan 16 - 9620 Zottegem 09/360.16.91

VepA BVBA, 
Wachtebekestraat 115 - 9060 Zelzate 09/345.56.25

dnn-Wellness king, 
Hoogstraat 41 - 9220 Hamme 052/85.99.57

AquAzure, 
Brakelsesteenweg 530 - 9400 Ninove 
054/50.01.69

esento, 
Kortrijksesteenweg 912 - 9000 Gent 
055/42.76.08 

WidA, 
Grote Baan 101 - 9120 Melsele 03/336.54.94

AquAtropic, 
Staatsbaan 16 - 9991 Maldegem 050/71.93.92

BrABAnt

VAn poucke, 
Steenweg op Ninove 180 - 1750 Lennik 
02/582.35.03

supersAnit nV, 
Avenue des Princes 28 - 1300 Wavre 
010/68.70.60

l’Air et l’eAu BVBA, 
Liersesteenweg 181/0001 - 3130 Begijnendijk 
016/41.42.66

VentiMec BVBA, 
Vaartkom 51 - 3000 Leuven 016/23.39.74

poolplus BVBA, 
Kruineikestraat 151 - 3150 Haacht (Mechelen) 
016/85.09.55

henegouWen 

i.d. group – induscABel, 
Rue de Maire 15 - 7503 Froyennes 069/21.41.21 

i.d. group – induscABel, 
Chaussée de Bruxelles 376c - 6040 Jumet 
071/34.34.44 

AquA conFort FA, 
Rue d’Oignies 198 - 6250 Aiseau 071/77.55.02

nAMen

rochette, 
rue de la Genette 8 - 5570 Beauraing 
082/71.18.89

luik 

prosAnit, 
Avenue Jardin Ecole 68-78 - 4820 Dison 
087/35.30.30

MAssArt, 
Chaussée de tongres 255 - 4000 Rocourt 
04/364.00.20

Be Well hoMe, 
Rue St-Gilles 236 - 4000 Luik 04/221.12.10

luxeMBurg

hurdeBise philippe sprl, 
Route de Rencheux 2A - 6690 Vielsalm 
080/21.63.73

sAnicA, 
Route d’Offagne 28 - 6850 Paliseul 
061/53.42.24

BuMAtherM, 
Avenue Bouvier 44 - 6760 Virton 063/57.85.14

Bezoek zeker ook eens onze website:

WWW.heAlthMAte.Be
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0302 well well

Inleiding

Een heerlijke plek om te ontspannen ...
en energie te tanken!
Weinig zaken voelen zo zalig aan als de zon op 
onze huid. We kikkeren er helemaal van op. de zon 
schenkt ons energie en verwent ons met haar stra-
len.

Die grote weldoener is de onzichtbare infraroodstra-
ling. Zonnestralen hebben als eigenschap dat ze het 
lichaam direct en diepgaand verwarmen zonder dat 
daarbij de omgevingstemperatuur onnodig de hoogte 
in gaat. Denk maar aan het zalige warmtegevoel tijdens 
een zonnige winterdag!

Diezelfde aangename stralingswarmte ervaar je ook 
in een infraroodcabine van Health Mate®. Het is een 
uniek systeem dat eenvoudig bij je thuis kan worden 
geïnstalleerd. Alles wat je nodig hebt, is wat ruimte en 
een stopcontact. In tegenstelling tot een traditionele 
sauna is een infraroodcabine voor iedereen geschikt, 
zelfs voor kleine kinderen. Een volledige sessie hoeft 
bovendien niet langer dan 30 minuten te duren.

Tijdens een infraroodsessie worden zuurstof en bouw-
stoffen beter door de spieren opgenomen. Toxische 
afvalstoffen verdwijnen sneller uit het lichaam. Huid en 
lichaam worden bovendien grondig gereinigd. Het re-
sultaat zijn soepele spieren, een zachte, gezonde huid 
en een heerlijk gevoel. Wie regelmatig kuurt, blijft met 
andere woorden fit en gezond.

Maar bovenal zorgt een bezoek aan de infraroodcabine 
voor een moment van ontspanning en gezelligheid. Het 
jachtige leven laat je even voor wat het is. Een infra-
roodcabine van Health Mate® heeft alleen maar voor-
delen, lichamelijk zowel als psychisch. In dit magazine 
leer je alles over de werking en de eigenschappen van 
de Health Mate® infraroodcabines. 

Veel leesplezier!

Jan en Geert Vandenhoeck
Exclusief invoerder Health Mate® BENELUX

Een heerlijke plek om te  
ontspannen en energie te tanken!

Infrarood, een onzichtbare  
weldoener

Infrarood bij topatleten: op  
bezoek bij Jurgen Van den Broeck

Symptomen en behandeling -  
Op naar een succesvol resultaat

Het Health Mate® Fiber Optic systeem - 
Een sterrenhemel vol kleuren!

Kopen in vertrouwen met respect  
voor de natuur ...

 De gepaste infraroodcabine voor 
iedereen

De essentie van geuren - 
Een geur voor elke stemming!

Health Mate® beschermt
je verpakkingslaag

Historiek van de  
infraroodcabine

Een reis naar de wortels van  
uw cabine - Thuja Plicata
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0504 well well

Infrarood:
een onzichtbare weldoener
infrarood – letterlijk: onder het rood – is een straling die niet voor het oog waar-
neembaar is. het werd in 1800 ontdekt door William herschel, een Brits astronoom 
van duitse afkomst, die trouwens ook de ontdekker is van de planeet uranus.

Infrarode stralen mogen dan al onzichtbaar zijn, voe-
len doen we ze des te beter. Op de huid is het echt 
genieten van hun weldadige, warme werking. Wie 
van zonnebaden houdt, weet maar al te goed hoe 
heerlijk het is om de zonnestralen op zijn of haar 
lichaam te voelen. Maar van zodra een wolkje voor 
de zon verschijnt, valt dat heerlijke gevoel ineens 
weg, ook al is de temperatuur niet veranderd. Dat 
komt doordat de infraroodstraling op dat moment niet 
aanwezig is.

Door het warmte-effect van infraroodstraling op onze huid 
voelen we ons prettiger, lekkerder, meer ontspannen en ener-
gieker. Dat alleen al rechtvaardigt een infraroodkuur. Daarnaast kan 
infrarood ook klachten verminderen of zelfs wegnemen en de bloed-
doorstroming verbeteren.

Infrarood mag echter niet verward worden met ultravioletstraling die 
de huid een mooi kleurtje geeft, maar die ook kan beschadigen.

Zorgeloos genieten!
Wil je om medische redenen een health Mate® infra-
roodcabine aanschaffen, baseer je beslissing dan nooit 
op ‘horen zeggen’. Breng een bezoek aan een arts en 
confronteer deze met je klachten. Hij of zij zal je meteen 
kunnen vertellen of een infraroodkuur al dan niet zal 
helpen. Een grondige check-up alvorens een infrarood-
kuur aan te vangen, is sowieso steeds een goed idee.

Een groot voordeel van een health Mate® infrarood-
cabine is dat je de intensiteit zelf kunt instellen. Be-
gin rustig aan. 20 minuten tegen een aangename 
temperatuur volstaan. Geef je lichaam de tijd om 
te wennen. Na verloop van tijd kun je de sessies en 
de temperatuur geleidelijk opvoeren. Wij raden je af 
langer dan een uur in een infraroodcabine te blijven.

In een traditionele sauna wordt in de eerste plaats de 
omgevingstemperatuur verhoogt. Daardoor ga je trans-
pireren en de afvalstoffen uit je lichaam verliezen. Een 
gewone sauna doet deugd – ongetwijfeld! – maar echt 
efficiënt en energiezuinig kunnen we ze niet noemen.

In een infraroodcabine daarentegen, en zeker in de 
kwalitatief hoogstaande health Mate® cabines, loopt 
de omgevingstemperatuur niet op, maar werken de in-
fraroodstralen rechtstreeks op je huid in, zonder ener-
gieverlies. Je kan indien gewenst de deur van de ca-
bine gewoon laten openstaan!

De warmte in een health Mate® infraroodcabine is 
ook zeer comfortabel. Je kunt de omgevingstempera-
tuur trouwens zelf instellen. Ter verduidelijking: bij een 
temperatuur van 55 °C transpireer je in een infrarood-
cabine dubbel zoveel als in een gewone sauna bij een 
temperatuur van 90 °C.
 
Kortom, een infraroodcabine is zeer efficiënt, uiterst com-
fortabel, energiezuinig en – vooral – voor iedereen geschikt.

zo Wordt het nóg coMFortABeler!

 neem voldoende drank – bij voorkeur water – 
mee in de cabine; goed drinken voor en na elke 
sessie is zeer belangrijk;

 neem een boek of tijdschrift mee;

 luister naar muziek via een ipod of de standaard 
ingebouwde radio-cd-speler;

 leg handdoeken op de banken en op de vloer;

 dep je regelmatig droog met een schone hand-
doek;

 zorg voor een aangename geur, zoals 
 eucalyptus.

Infraroodsauna vs. 
traditionele sauna!
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Infrarood bij topatleten: 
op bezoek bij Jurgen Van den Broeck
Al vroeg was duidelijk dat jurgen Van den Broeck een aardig stukje kon fietsen. zo werd hij in 2001 op 18-
jarige leeftijd al wereldkampioen tijdrijden bij de juniores. Als prof is hij één van de weinige begenadigde 
ronderenners die drie weken lang zonder inzinking op het hoogste niveau kunnen presteren. zo werd hij in 
2008 zesde in de ronde van italië. het voorlopige hoogtepunt kwam er in de zomer van 2010 tijdens de tour 
de France, waarin hij op de vijfde plaats eindigde. Maar wist u dat een bezoek aan de infraroodcabine voor 
jurgen een dagelijks ritueel is …

hM: “nogmaals proficiat, jurgen, je bent de wieler-
held van België!”
jVdB: “Bedankt! Maar je mag gerust zijn, het heeft 
bloed, zweet en tranen gekost. Toen Contador en 
Schleck demarreerden op de Tourmalet heb ik echt 
sterretjes gezien. Gelukkig dat ik snel recupereer!”

hM: “is dat het geheim van een goed ronderen-
ner? recuperatie?”
jVdB: “Absoluut! In de Tour vraag je je al na drie da-
gen af: Hoe geraak ik in ooit in Parijs? Er wordt ver-
schrikkelijk snel gereden, na de finish ben je doodop 
en dan moet je nog 20 dagen! Maar daags nadien zit 
je toch weer min of meer fris op de fiets! Het is ons 
werk, we zijn erop getraind. Wie goed recupereert, die 
komt het verst, of je nu mikt op een rit of gaat voor 
een goed klassement!”

hM: “kun je dat eigenlijk trainen, recupereren?”
jVdB: “Wie goed getraind is, en in vorm is, die recu-
pereert snel. Maar je kan de natuur ook een handje 
toesteken. Ik zweer al een aantal jaren bij de gunstige 
effecten van een Health Mate® infraroodkuur!”

hM: “ga je er sneller door rijden?”
jVdB: “Neen! Zeker niet! Maar het is wel zo dat na een 
zware training via een infraroodkuur de afvalstoffen 
sneller uit je spieren verdwijnen. Als een gevolg daar-
van is je lichaam sneller klaar voor een volgende, zware 
training. En - belangrijk - je kunt die ook aan. Dankzij 
een Health Mate® infraroodkuur kan ik langer, vaker en 
intensiever trainen. En hoe efficiënter de training, hoe 
beter de prestaties uiteraard!”

hM: “dat heb je inderdaad wel bewezen! ga je 
het hele jaar door in de health Mate® infrarood-
cabine?”
jVdB: “Vooral in de winter en in het voorjaar. In de 
winter leg je de basis met lange duurtrainingen. In 
het voorjaar komen de klim- en intervaltrainingen. Die 
maanden zijn van onschatbaar belang. Is mijn voorbe-
reiding goed, dan kan ik met een gerust hart naar de 
grote ronden. Ik ben daar maniakaal mee bezig. Ik ga in 

die periode dan ook bijna dagelijks in de Health Mate® 
infraroodcabine. Tijdens een ronde heb je gewoon niet 
altijd de gelegenheid. En is er wel een Health Mate® 
infraroodcabine in het hotel, dan heb je gewoon geen 
tijd. Hoewel ik graag zou willen …”

hM: “dat kan ik me voorstellen!”
jVdB: “Je zit uren in een verkrampte houding op de 
fiets. Je schouders, rug, benen en spieren doen pijn. 
Een uurtje in de cabine en het ergste leed is geleden. 
Een Health Mate® infraroodsessie bevordert het her-
stel, letterlijk zelfs. Dus ook na een valpartij of tijdens 
een revalidatie, bijvoorbeeld na een breuk.”

hM: “jurgen, hartelijk bedankt en hopelijk kan je 
jezelf evenaren”
jVdB: “Dat is toch de ambitie!”

De sportdokter 
vertelt …
jurgen gebruikt de health Mate® infraroodca-
bine vooral in de opbouwfases, wanneer hij 
zijn zwaarste trainingsarbeid moet verrichten. 
dat kunnen we alleen maar toejuichen. het 
aantal topatleten dat gebruikmaakt van infra-
rood neemt dan ook explosief toe.

Maar infrarode stralingswarmte wordt ook 
meer en meer om medische redenen ge-
bruikt. het is wetenschappelijk bewezen dat 
het een gunstige invloed heeft op verstuikin-
gen, spanningen, bursitis, perifere vasculaire 
ziekten, artritis en spierpijn. infrarood bewijst 
ook goede diensten bij de behandeling van 
whiplash, reuma, slapeloosheid, menopauze, 
gastro-enteritische problemen, acne, stijf-
heid, ischias, oorziekten, artritis, e.d. en dit 
zijn maar enkele aandoeningen. een bezoek 
aan een health Mate®  infraroodcabine heeft 
een heilzame invloed op geest, huid, botten 
en het spierstelsel.
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een infraroodkuur is aangewezen bij de behan-
deling van diverse lichamelijke klachten. in het 
schema hiernaast krijgt u een overzicht van de 
aandoeningen die in de infraroodcabine behan-
deld kunnen worden.

Voor de meest efficiënte resultaten raden wij u 
aan zowel de opgegeven frequentie als duur 
getrouw te volgen. de effecten zullen niet 
lang op zich laten wachten.

Symptomen en behandeling

Op naar een
succesvol resultaat

AAndoening toepAssing insteltijd resultAAt

Artritis: chronisch, 
acuut of reumatisch

Om de 2 dagen. 
Min. 2 x per week.

Week 1: 20 min. 
Vanaf week 3: 30 min. 
Vanaf week 5: 40 min. 

De symptomen zullen 
aanzienlijk verminderen.

Astma, bronchitis 2 x per week en opvoeren 
tot 3 x per week. 

Begin met 30 min. 
Opbouwen tot 40 min. 

De klachten verminderen 
en de weerstand wordt 
opgebouwd.

darmproblemen zoals 
constipatie, diarree, 
spastische darm en 
ziekte van crohn

3 x per week. Begin met 30 min. 
Opbouwen tot 40 min. 

Aanzienlijke verbetering.

eczeem Week 1-8: dagelijks. 
Vanaf week 8: 2 x per 
week.

Begin met 20 min. 
Na 2 weken: 25 min. 
Na 10 weken: 45 min. 

Aanzienlijke vermindering 
van de aandoening.

overgewicht Min. 3 x per week. Begin met 30 min. 
Opbouwen tot 50 min. 

Transpiratie met ener-
gieverbruik en afschei-
ding van afvalstoffen.

gewrichtspijnen, rug-
pijn, artritis, fibromy-
algie, spasticiteit van 
spieren en stijfheid van 
ledematen

3 x per week. Bij acute 
klachten: iedere dag.

Begin met 30 min. 
Opbouwen tot 60 min. 

Aanzienlijke vermindering 
van de pijn.

hart- en vaatziekten 
zoals slechte bloedcir-
culatie, koude handen 
en voeten, cholesterol-
problemen

2 x per week. Begin met 20 min. 
Na 3 sessies: 30 min. 
Dan opvoeren naar 
45 min. 

Door verbranding van vet 
(cholesterol) in het bloed 
verbetert de bloedcircu-
latie.

keel-, neus- en oor-
problemen o.a. chro-
nische middenooront-
steking of infectie, 
sinusitis, verkoudheid

2 à 3 x per week. Het 
aangezicht mag voor 
de warmte-elementen 
gehouden worden.

Begin met 30 min. 
Opbouwen tot 45 min. 

Na een tiental sessies 
merkt men vaak een ver-
betering tot genezing. 

rillingen, nervositeit, 
buikpijn, depressiviteit, 
duizeligheid, hoofdpijn, 
… (door menopauze)

Begin met 3 x per week, 
daarna 2 x per week. 

Begin met 30 min. 
Opbouwen tot 50 min. 

Sterke vermindering van 
de symptomen. 

stress, nervositeit, 
spanningen, migraine, 
hoofdpijn, ademhalings-
problemen

2 tot 3 x per week. Begin met 30 min. 
Na 2 sessies: 35 min. 
Daarna opvoeren naar 
45 min. 

Na een drietal sessies 
merkbare vermindering 
van de symptomen.

lage bloeddruk 3 x per week. Begin met 30 min. 
Opbouwen tot 40 min. 

Helpt de bloeddruk naar 
een normaal peil. 

zwakke immuniteit 2 tot 3 x per week. Begin met 20 min. 
Opbouwen tot 40 min. 

Sterke verbetering van de 
weerstand. 

hoge bloeddruk 2 x per week. Begin met 20 min. 
Opbouwen tot 40 min. 

Helpt de bloeddruk naar 
een normaal peil. 

reuma Elke dag ‘s ochtends. De 
gevoelige lichaamsdelen 
voor de stralers houden, 
zolang dit aangenaam 
aanvoelt. 

Begin met 20 min. 
Na 2 weken: 30 min. 
Na 4 weken: 50 min. 

Vermindering van de pijn. 
Bij dagelijks gebruik is het 
vaak mogelijk om minder 
pijnstillers te nemen. 
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Het Health Mate® 
Fiber Optic systeem

Een sterrenhemel 
vol kleuren!

health Mate® infraroodcabines zijn standaard uit-
gerust met een zogenaamde ‘sterrenhemel’. in het 
plafond van de cabine zijn tal van kleine, optische 
vezels ingebouwd die als dusdanig minuscule, 
gekleurde lampjes vormen. naargelang je humeur 
heb je de keuze uit vier verschillende kleuren.

je kan kiezen uit een afwisselende kleurencyclus 
waarbij de diverse kleuren beurtelings in mekaar 
overvloeien. de sterrenhemel kan daarnaast op 
één enkele kleur ingesteld worden. Maak zelf je 
keuze en combineer een weldadige infraroodses-
sie met een relaxerende licht- en kleurentherapie!

11well

genieën in kleur

Kleur en licht hebben de mensheid al van in haar 
vroegste geschiedenis gefascineerd. De grootste ge-
nieën hebben uitvoerig onderzoek verricht naar het 
verschijnsel.

Isaac Newton, bijvoorbeeld, onsterfelijk door zijn ont-
dekking en beschrijving van de zwaartekracht, was ui-
termate geboeid door de zon. Door een gaatje in een 
vensterluik liet hij een smalle bundel licht op de witte 
muur van zijn werkkamer schijnen. Toen hij een glazen 
prisma in de lichtbundel plaatste, maakte de witte plek 
plaats voor een heldere regenboog van kleuren. New-
ton noemde de kleurenband op zijn muur ‘spectrum’. 
Hij publiceerde zijn onderzoekingen in 1672 onder de 
titel “New Theory of Light and Colours” en later, in 
1702, in het standaardwerk “Optics”.

Ook het Duitse allroundgenie Johann Wolfgang von 
Goethe legde zich in de 18e en 19e eeuw toe op kleu-
renleer en meer bepaald op de helende invloed van 
kleuren op het welzijn en op de geest. Zijn kleurenleer 
(“Zur Farbenlehre”) verscheen in 1810.

Kleur brengt je lichaam 
en geest in harmonie. 

Je voelt je goed 
en positief en de 

gezondheid verbetert 
als het lichaam de juiste 
kleurstraling ontvangt. 

Het gebruik van de leeslamp in de Health Mate® 

infraroodcabine beïnvloedt de opname van kleur 

omdat de pupil bij een hogere lichtintensiteit 

kleiner wordt.

tip

Gekleurd licht heeft 
een positieve invloed 

op ons humeur en 
algemeen welzijn ...
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Health Mate® biedt je zekerheid

Kopen in 
vertrouwen 
met respect 
voor de 
natuur …
health Mate® wordt geproduceerd door plh pro-
ducts, inc. deze fabrikant is begaan zowel met 
het milieu als met u. koopt u een health Mate®-
product, dan mag u er zeker van zijn dat het vol-
doet aan de strengste veiligheids- en kwaliteits-
normen en dat u een ecologisch verantwoorde 
keuze hebt gemaakt. Met andere woorden infra-
roodcabines van health Mate® zijn groen!

MilieukeurMerken

De volgende keurmerken tonen aan dat Health Mate® 
de natuurlijke rijkdommen van de aarde beschermt:

Forest stewardship council (Fsc): 
geeft u de zekerheid dat de Health 
Mate® infraroodcabine voldoet aan 
de strengste sociale en ecologische 
normen op de markt. Omdat de pu-
blieke bezorgdheid over de wereld-
wijde toestand van de bossen en 

houtvoorraden toeneemt, biedt de FSC een betrouw-
bare oplossing voor ingewikkelde ecologische en so-
ciale problemen. www.fsc.org

programme for the endorsement 
of Forest certification (peFc): dit 
keurmerk biedt u als koper van hout- 
en papierproducten de zekerheid 
dat u duurzaam bosbeheer onder-
steunt. www.pefc.org

sustainable Forestry 
initiative (sFi): de SFI-
standaard voor boscer-
tificering is gebaseerd 

op principes die duurzaam bosbeheer ondersteunen. 
Daaronder zijn er maatregelen bedoeld om de wa-
terkwaliteit, de biodiversiteit, de natuurlijke leefom-
geving van planten en dieren, bedreigde diersoorten 
en bossen met een hoge conserveringswaarde te be-
schermen.
www.sfiprogram.org

VeiligheidskeurMerken

Health Mate® draagt de keurmerken CSA CANADA, 
CSA USA, CE, NEMKO en TÜV. Al deze labels ver-
zekeren de veiligheid van uw infraroodcabine en zijn 
erkende NRTL-keurmerken (Nationally Recognized 
Testing Laboratory). Ze zijn uw verzekering voor een 
optimale veiligheid. Elk certificeringsbedrijf is immers 
verantwoordelijk voor de uitgereikte certificaten. De 
keurmerken worden bijgevolg met mondjesmaat uit-
gereikt. De eisen zijn immers zeer hoog en alleen top-
producten als Health Mate® slagen erin alle keurmer-
ken te verdienen.

productAAnsprAkelijkheidsVerzekering

Elke Health Mate® infraroodcabine gaat vergezeld van 
een productaansprakelijkheidsverzekering ten bedrage 
van 2 miljoen dollar. PLH Products, Inc. is dus niet 
alleen begaan met zijn producten, maar ook met u. 
Deze verzekering beschermt u bij problemen die mo-
gelijk door het product werden veroorzaakt.

Een Health Mate® 
infraroodcabine voldoet 
aan strenge kwaliteits- 
en veiligheidsnormen 

en is bovendien 
een ecologisch 

verantwoorde keuze!

Weetje
strAlingseleMenten Met 
een ul-goedkeuring.
UL, of Underwriters Laboratories, is een wereldwijd 
erkende vereniging die controleert of producten aan 
de norm beantwoorden. Health Mate® infraroodcabi-
nes zijn uitgerust met stralingselementen met derge-
lijke goedkeuring. Ze garandeert dat uw stralingsele-
ment veilig, betrouwbaar en doeltreffend werkt.

de Fsc, peFc en sFi hebben bovendien de 
chain-of-custody (coc) van plh products, 
inc. gecertificeerd. niet alleen de health 
Mate® infraroodcabines, ook het hele pro-
ductieproces heeft een groen label. 

De Health Mate® 
infraroodcabine is als 

enige op de markt 
100% groen!

Bovendien geniet u 
van een levenslange 

garantie!
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De gepaste 
infraroodcabine 
voor iedereen
het health Mate® aanbod omvat infraroodcabines 
voor één tot vijf personen. er is zelfs een cabine op 
maat van rolstoelgebruikers. naast alle modellen 
voor binnenshuis omvat het assortiment ook een 
infraroodcabine voor gebruik buiten, compleet met 
verwarmde kleedkamer en dubbele beglazing.

HM-NSE-1-CD DELUXE

102 x 103 x 197 cm

E 4.495,00

HM-SSE-3-CD DELUXE

137 x 113 x 197 cm

E 4.995,00

HM-NSE-3-CD DELUXE

157 x 113 x 197 cm

E 5.295,00

HM-NSE-2-CD DELUXE

122 x 113 x 197 cm

E 4.695,00

hM-BuitencABine

Heb je geen overdekte ruimte beschikbaar voor een 
Health Mate® infraroodcabine, maar beschik je wel 
over een tuin? Dan is onze buitencabine wellicht de 
geknipte oplossing voor jou. Deze buitencabine is 
uniek op de markt en werd in primeur geïntroduceerd 
in de Benelux. Ze is volledig geïsoleerd en voorzien 
van dubbel glas.

311 x 202 x 254 cm
9 stralingselementen
capaciteit 3 personen

E 12.995,00

is een heAlth MAte® inFrAroodcABine 
Moeilijk te instAlleren?

Absoluut niet! Je hoeft helemaal geen doe-het-zelver 
te zijn. Meer zelfs, je hebt geen gereedschap nodig. 
Alle panelen zijn met een eenvoudig kliksysteem snel 
en gemakkelijk te monteren. In een halfuurtje is de klus 
geklaard!

WAAr instAlleer je het Best een 
inFrAroodcABine?

Waar je wilt en op eender welke ondergrond. De enige 
vereiste is dat er een stopcontact in de buurt is. Er zijn 
geen andere speciale voorzieningen nodig.

is een heAlth MAte® inFrAroodcABine 
Moeilijk te onderhouden?

Het enige wat je nodig hebt, is een vochtige doek om 
de binnenkant schoon te vegen. Schoonmaakmidde-
len zijn overbodig en ten zeerste afgeraden. De geur 
ervan dringt immers in het hout. Kringen of vlekken 
kun je met een fijn schuurpapiertje verwijderen. Voor 
een optimale hygiëne, leg een handdoek op de zit-
bank en op de grond.

VerBruikt een heAlth MAte® inFrArood-
cABine Veel elektriciteit?

Ongeveer even veel als een haardroger. Voor je elek-
triciteitsrekening hoef je met andere woorden geen 
schrik te hebben.

HM-NSE-4-CD DELUXE

179 x 123 x 197 cm

E 5.995,00

HM-NSE-5-CD DELUXE

212 x 123 x 197 cm

E 6.895,00
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De essentie van geuren

Een geur voor 
elke stemming!
de invloed van geur is belangrijker dan vaak wordt 
gedacht. geuren roepen herinneringen en emoties 
op, beïnvloeden je stemming, manipuleren het 
koopgedrag van mensen, spelen een rol in de aan-
trekkingskracht tussen mensen en bepalen hoe je 
smaak beleeft.

Het reukorgaan staat in direct contact met het lim-
bisch systeem, een groep structuren in de hersenen 
die betrokken zijn bij emotie, motivatie, genot en het 
emotioneel geheugen. Geuren kunnen daarom herin-
neringen van jaren geleden naar boven halen. Vaak 
gebeurt dat onbewust. 
 
Geur is ook bepalend voor de stemming waarin men-
sen zich bevinden. Stank en nare luchtjes zorgen voor 
een onprettig gevoel en kunnen ook voor overlast zor-
gen. Denk maar aan de geur van vee of uitlaatgas-
sen. Anderzijds zijn er ook geuren die ons ontspan-
nen (lavendel), ons rustig maken (den), de zintuigen 
prikkelen (jasmijn), de symptomen van migraine en 
claustrofobie verminderen (groene appel) of geuren 
die zorgen voor een hongergevoel (vers brood).

 
geuren Met een reukje AAn ...
  
De reukzin is dan wel een van de minst ontwikkelde 
zintuigen van de mens, toch mag het belang ervan niet 
worden geminimaliseerd. In de toekomst zal steeds 
meer gebruik worden gemaakt van geur omdat het 
een ervaring intenser maakt. En de stap naar geuren 
in de infraroodcabine is daarmee snel gezet. Om je 
bezoek nog aangenamer te maken, kun je kiezen uit 
een reeks speciaal geselecteerde natuurlijke oliën, die 
zorgen voor een langdurige en aangename geur. 

geuren verspreiden in de 
health Mate® infraroodcabine 
kan heel makkelijk met deze 
porseleinen aromaverdamper.
enkele geuren waaruit je kan kiezen zijn: 
eucalyptus, melisse, kruizemunt, jenever-
bes, limoen, pepermunt, sinaasappel, den 
en lavendel.

Geuren werken 
verfrissend en rustgevend

in op de luchtwegen.

HM-ANDERSVALIDEN

152 x 152 x 180 cm

E 6.695,00

HM-CSE-3-CD DELUXE

148 x 148 x 197 cm

E 6.195,00

HM-CSE-5-CD DELUXE

174 x 174 x 197 cm

E 6.895,00

177 x 158 x 197 cm
9 stralingselementen
capaciteit 4 personen

E 6.895,00

hM-Fse-5-cd deluxe

Deze cabine is absoluut uniek op de markt en werd in 
primeur geïntroduceerd in de Benelux. Ze is uitgerust 
met zitbanken in twee niveaus. Naargelang je wens 
kan je plaatsnemen op de hoogste - en dus warmste - 
bank of op de normale zithoogte.

Voor meer informatie 

over de modellen, 

download grAtis 

de Health Mate® 

brochure op 

www.healthmate.be

Worldleader in the Infrared  
Sauna Industry since 1979

Een stralende gezondheid dankzij een infraroodcabine met toptechnologie

Welkom in de wereld van Health Mate®

DE NUMMER

Worldleader in the Infrared  
Sauna Industry since 1979

Een stralende gezondheid dankzij een infraroodcabine met toptechnologie

Welkom in de wereld van Health Mate® DE NUMMER
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Je huid op 
wintersport!

Voordelen van 
infrarood voor 
de huid:
 betere doorbloeding en stofwisseling;
 betere zuurstofopname;
 reiniging en ontstopping van poriën;
 afvoer van afvalstoffen;
 afbraak van vet en cholesterol;
 vermindering van cellulitis en verouderings-

proces;
 verbetering bij huidaandoeningen zoals acne, 

psoriasis, eczeem, netelroos, …
 verkleining van littekens (snij- en brandwon-

den) en snellere genezing;
 vermindering van lichaamsgeur;
 de beste behandeling bij zonnebrand;
 verwijdering van huidschilfers;

 …

in de winter wordt je huid afwisselend blootgesteld aan kou (buiten!) en warmte (binnen!). Met andere 
woorden, je huid krijgt heel wat te verduren. des te meer wanneer je van de winterkou houdt en zoals zovele 
duizenden landgenoten blij op wintersport vertrekt. 

Door de bijtende kou scheiden de talgkliertjes in onze huid minder talg af. Daardoor wordt onze huid minder goed 
beschermd en verdampt het vocht sneller. Je huid droogt uit. Hetzelfde gebeurt binnenshuis waar de lucht door 
centrale verwarming doorgaans droger is. In beide gevallen onstaan rimpeltjes en schilferige plekken. De huid 
voelt ook ruw aan.

Een infraroodkuur betekent een fikse opkikker voor je huid. Enkele sessies voor je vertrek zullen de huid wapenen 
tegen wind en kou. Heeft het hotel een infraroodcabine, maak er dan zeker gebruik van. Een infraroodbehandeling 
reinigt en ontstopt je poriën, bewaart je mooie teint en, vooral, zorgt ervoor dat je huid niet uitdroogt.

Dankzij infrarood blijft je huid in topconditie en zal ze moeiteloos de uitstapjes op de schaatsbanen en skipistes 
verteren.

beschermt je verpakkingslaag

operAtie Winterhuid!

De lage buitentemperaturen, de warmte en de kurk-
droge lucht binnen … onze huid krijgt het in de winter 
zwaar te verduren. Ze verdient dus alle bescherming 
die ze kan krijgen om gesprongen adertjes, kloven, 
gebarsten lippen en winterhanden- en voeten te voor-
komen en te behandelen.

Combineer een infraroodkuur daarom met het gebruik 
van een goed huidverzorgingsproduct. Vermits het 
koudeseizoen voor de deur staat, kiezen we voor een 
vettere, beschermende wintercrème. Die vormt im-
mers een belangrijke barrière tussen onze huid en de 
barre buitenwereld.

Niettemin blijft het belangrijk de huid goed te hydrate-
ren. Vrieskou zorgt er immers voor dat de lucht uiter-
mate droog is, waardoor de huid veel vocht verliest. 
Breng de vochtinbrengende crème bij voorkeur aan na 
het douchen, vermits het contact met water de huid 
nog meer uitdroogt.

Combineer een 
infraroodkuur 
met een goed 

huidverzorgings-
product. 



Wat doet een 
infraroodcabine 
met mijn lichaam?
 Verbetert de bloeddoorstroming en stimuleert 

de stofwisseling;

 ontspant de spieren en jaagt spanning en 
stress uit je lichaam;

 houdt je conditie en gewicht op peil; een infra-
roodsessie verbrandt calorieën zodat je niet 
alleen vocht maar ook vet en dus gewicht ver-
liest;

 voert giftige stoffen af, zoals alcohol, nicotine, 
cadmium, look, zink, nikkel en sodium. daar-
door worden de nieren ontlast;

 verzacht spier- en gewrichtspijnen, zoals bij 
artritis en reuma, en doet andere zwellingen 

en stijfheden afnemen;

 onderdrukt een beginnende griepaanval of 
 verkoudheid;

 vermindert hoofdpijn en huidproblemen, o.a. 
cellulitis;

 verlicht astma en bronchitis;

 en vooral, het doet enorm veel deugd!
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Voor alles is er een pionier. net zo voor de infra-
roodcabine. in dit geval heet de pionier health 
Mate®, dat in 1979 in de Verenigde staten het le-
venslicht zag. op dit moment is health Mate® we-
reldwijd marktleider, met vertegenwoordigingen in 
meer dan 40 landen. in ons land zijn er meer dan 
50 winkels die health Mate® aanbieden.

cAtch the sun...

De eerste poging om het zonlicht, en vooral het wel-
dadige gevoel ervan op de huid, na te bootsen werd 
gedaan door een Japanse wetenschapper in 1967. De 
door hem ontwikkelde keramische infraroodelemen-
ten werden echter veel te heet en zorgden eveneens 
voor een grote stijging van de omgevingstemperatuur. 
Comfortabel en veilig was anders! Bovendien ging het 
systeem al snel defect …

Eind jaren 70 ontdekte de NASA dat het menselijk 
lichaam het meeste infrarood kan opnemen bij een fre-
quentie van 9.044 nanometer. Op basis van die ontdek-
king ontwikkelde de NASA samen met Emerson®, het 
tweede grootste Amerikaanse elektronicabedrijf, een 

eerste infraroodelement dat ervoor zorgt dat ons li-
chaam de vrijgekomen straling volledig kan opnemen. 
Dit element bestaat uit samengeperst keramisch zand 
met een legering van ‘Incoloy’, nl. een mengeling van 
nikkel, chroom, aluminium en titanium. Incoloy laat 
de infraroodstraling volledig door terwijl de tempera-
tuur - van het element zowel als van de omgeving - 
toch laag blijft. Bovendien bleken ze een onbeperkte 
levensduur te hebben. Emerson® heeft de rechten 
van NASA gekocht en daar een patent op genomen. 
Health Mate® heeft het alleenrecht om deze elemen-
ten te gebruiken. Deze zijn te herkennen aan het EMR® 
keurmerk dat op elk element terug te vinden is.

heAlth MAte® = kWAliteit

Met een indringdiepte van 7.080 nanometer benadert 
de met keramisch zand gevulde Incoloy-legering het 
best de perfecte waarde van het menselijk lichaam, 
nl. 9.044 nanometer. Pogingen met andere elemen-
ten hebben waarden opgeleverd die deze waar-
den zelfs niet benaderen. Dankzij de elementen van 
Emerson® gaat 80% van de warmte rechtstreeks naar 
het lichaam en wordt slechts 20% aan de omgeving 

De Health Mate® 
stralingselementen 
hebben bovendien 

een onbeperkte 
levensduur.

afgegeven. Een weldaad voor spieren en gewrichten! 
Bovendien is er ook sprake van volledige ontgifting en 
vetverbranding. Geen enkel ander element doet beter. 
Goedkopere cabines zijn vaak uitgerust met dergelijke 
inferieure elementen en het effect ervan is dan ook 
verwaarloosbaar. Ga voor een betrouwbare partner, 
kies voor Health Mate®. 

Historiek van de 
infraroodcabine
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ces dat vaak ontstaat door vocht, voorkomen. Ceder heeft immers 
van nature het voordeel dat het sneller droogt dan andere boom-
soorten en bevat natuurlijke oliën die als een natuurlijke bewaring 
van het hout fungeren. 

Al deze eigenschappen zorgen ervoor dat Canadian Redcedar de 
perfecte boomsoort is voor de bouw van een sauna of infrarood-
cabine. Het hout scheidt bovendien een typisch aroma af: aange-
naam voor de mens maar afschrikwekkend voor insecten als mug-
gen, motten en houtworm.

onBehAndeld hout dAt niet Buigt
  
Canadian Redcedar zal altijd zijn vorm behouden, ongeacht wat het 
moet doorstaan. Verder vereist het slechts een minimum aan onder-
houd. De kwaliteit van een infraroodcabine staat of valt met de kwa-
liteit van het gebruikte hout. Omwille van de beproevingen, zoals 
de enorme temperatuurverschillen en de vochtigheid, die het hout 
moet doorstaan, komt enkel de allerbeste kwaliteit in aanmerking. En 
die kwaliteit wordt geleverd door de Canadian Redcedar, niet in het 
minst omdat dit type hout veiliger en gezonder is dan andere hout-
soorten die om dezelfde eigenschappen te verkrijgen met chemische 
producten behandeld dienen te worden. 

De bomen die het hout leveren voor de health Mate® cabines worden in 
eigen beheer gekweekt, gekapt en gedroogd. Zo is het perfect mogelijk 
alleen de mooiste stukken te selecteren. Zo ook bent u zeker dat uw 
health Mate® infraroodcabine u jarenlang plezier zal verschaffen.

de kArAkteristieken  
VAn cAnAdiAn redcedAr:

 mooie structuur zonder 
noesten en hars;

 aangename, typische geur;

 werkt niet en kraakt niet bij 
vocht- en temperatuurver-
schillen;

 voelt warm en zacht aan, 
maar de aanrakingstempe-
ratuur wordt nooit hoog;

 het hout blijft jarenlang de-
gelijk en mooi;

 bevat een stof die het 
schimmels en bacteriën on-
mogelijk maakt zich te nes-
telen.

Een reis naar

de infraroodcabines van health 
Mate® zijn vervaardigd uit hout 
van de ‘Western redcedar’ of 
‘canadian redcedar’. de we-
tenschappelijke naam luidt 
thuja plicata. in het nederlands 
wordt de boom ook wel de reu-
zenlevensboom genoemd.

De Canadian Redcedar is een al-
tijdgroene conifeer uit de familie 
van de cipressen. Het hout wordt 
al van oudsher voor ontelbare 
toepassingen gebruikt. De Ca-
nadese provincie British Colum-
bia heeft de Canadian Redcedar 
zelfs als symbool in de vlag op-
genomen.

De Canadian Redcedar is een 
enorme boom, 65 à 70 meter hoog 
met een diameter van 3 tot 4 meter. 
Het is bovendien een enorm taaie 
boom die regelmatig de kaap van 
de duizend jaar overschrijdt. Het 
oudste bekende exemplaar was 
liefst 1.460 jaar oud.

een BooM VAn 
schoonheid en WArMte

Canadian Redcedar is een lichte 
en zeer stabiele houtsoort, fijn 
van structuur en textuur. Het hout 
blijft langer plat en recht in ver-
gelijking met andere houtsoorten 
waardoor het minder vaak zal kra-
ken. De cellen van de bouw zijn 
zodanig opgebouwd dat ze de 
groei van schimmels ontmoedi-
gen en het natuurlijke rottingspro-
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Thuja

je vindt de boom vooral in het 
noordwesten van de Verenigde 
staten en het zuidwesten van 
canada, meer concreet van 
zuid-oost-Alaska en British 
columbia via Washington en 
oregon tot het uiterste noord-
westen van californië. je treft 
de boom hoofdzakelijk aan in 
bossen in kustgebieden maar 
hij kan ook geïsoleerd in het 
binnenland voorkomen. 

De Canadian Redcedar 
zorgt als geen ander voor 
een ideale regulatie van de 

temperatuur en is een goede 
geluidsisolator.

Plicata
de wortels van uw cabine
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Infrarood, 
een onzichtbare 
weldoener!

Tw
ee

ja
ar

lij
ks

 •
 ja

ar
g

an
g

 1
 n

r. 
1 

• 
V.

U
. J

an
 V

an
d

en
ho

ec
k,

 B
o

uw
el

se
st

ee
nw

eg
 3

4 
- 

25
60

 N
ijl

en

AntWerpen

ArAk Wellness BVBA, 
Bouwelsesteenweg 34 - 2560 Nijlen 
03/295.50.25 

ABisco, 
Asiadok 28-29 - 2030 Antwerpen 
03/201.25.40

schrAuWen, 
Kapelsesteenweg 80 - 2930 Brasschaat 
03/645.24.79

VAn den Berg BVBA, 
Voort 26 - 2328 Meerle 03/315.75.31

AquA Vision, 
Serinenstraat 17 - 2340 Beerse 014/62.02.00

sAnik BVBA, 
Antwerpseweg 86 - 2440 Geel 014/58.86.70

Fonne sMeulders nV, 
Brasschaatsteenweg 268 - 2920 Kalmthout 
03/62.01.620

liMBurg

’t hoVeniertje, 
Dorpstraat 18 - 3830 Wellen 012/74.53.60

knApen, 
Leuvensesteenweg 202 - 3290 Diest 
013/35.52.20

schrAuWen, 
Hasseltweg 21 - 3600 Genk 089/30.86.20

VArey BVBA, 
Lodewijk de Raetstraat 42 - 3920 Lommel 
011/54.43.69

sleurs & VAngoMpel, 
Kaulillerweg 39 - 3950 Bocholt 089/46.56.00

West-VlAAnderen

spA Wellness, 
Otegemstraat 49 - 8550 Zwevegem 
0477/59.58.13

oVAlco BVBA, 
Moerbrugsestraat 20 - 8020 Oostkamp 
050/82.75.86

esento, 
Lippenslaan 245 - 8300 Knokke
055/42.76.08

delAere, 
Rijksweg 1 - 8870 Izegem 051/30.11.82

Vind een 
Health Mate® 
verdeler in je buurt ...

’t rozenrijk, 
Torhoutsebaan 166 - 8470 Gistel 059/27.61.84

FlorisAn, 
Albert-1-laan 25 - 8630 Veurne 058/31.53.15

VAnderhAeghe pAtrick, 
Rijselseweg 106 - 8900 Ieper 057/21.37.23

VerMeersch serVices nV, 
Edewallestraat 96 - 8610 Kortemark 
051/57.52.08

oost-VlAAnderen

het Buitenhuis, 
Bevrijdingslaan 157A - 9200 Dendermonde 
052/25.61.16

Wellnessdecor, 
Wannegemdorp 1 - 9772 Kruishoutem 
09/383.70.83

esento, 
Ronsesestraat 238 - 9660 Brakel 0475/78.70.67

VAn poucke nV, 
Industrielaan 16 - 9620 Zottegem 09/360.16.91

VepA BVBA, 
Wachtebekestraat 115 - 9060 Zelzate 09/345.56.25

dnn-Wellness king, 
Hoogstraat 41 - 9220 Hamme 052/85.99.57

AquAzure, 
Brakelsesteenweg 530 - 9400 Ninove 
054/50.01.69

esento, 
Kortrijksesteenweg 912 - 9000 Gent 
055/42.76.08 

WidA, 
Grote Baan 101 - 9120 Melsele 03/336.54.94

AquAtropic, 
Staatsbaan 16 - 9991 Maldegem 050/71.93.92

BrABAnt

VAn poucke, 
Steenweg op Ninove 180 - 1750 Lennik 
02/582.35.03

supersAnit nV, 
Avenue des Princes 28 - 1300 Wavre 
010/68.70.60

l’Air et l’eAu BVBA, 
Liersesteenweg 181/0001 - 3130 Begijnendijk 
016/41.42.66

VentiMec BVBA, 
Vaartkom 51 - 3000 Leuven 016/23.39.74

poolplus BVBA, 
Kruineikestraat 151 - 3150 Haacht (Mechelen) 
016/85.09.55

henegouWen 

i.d. group – induscABel, 
Rue de Maire 15 - 7503 Froyennes 069/21.41.21 

i.d. group – induscABel, 
Chaussée de Bruxelles 376c - 6040 Jumet 
071/34.34.44 

AquA conFort FA, 
Rue d’Oignies 198 - 6250 Aiseau 071/77.55.02

nAMen

rochette, 
rue de la Genette 8 - 5570 Beauraing 
082/71.18.89

luik 

prosAnit, 
Avenue Jardin Ecole 68-78 - 4820 Dison 
087/35.30.30

MAssArt, 
Chaussée de tongres 255 - 4000 Rocourt 
04/364.00.20

Be Well hoMe, 
Rue St-Gilles 236 - 4000 Luik 04/221.12.10

luxeMBurg

hurdeBise philippe sprl, 
Route de Rencheux 2A - 6690 Vielsalm 
080/21.63.73

sAnicA, 
Route d’Offagne 28 - 6850 Paliseul 
061/53.42.24

BuMAtherM, 
Avenue Bouvier 44 - 6760 Virton 063/57.85.14

Bezoek zeker ook eens onze website:

WWW.heAlthMAte.Be
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