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Health Mate®

De pionier in 

infraroodtherapie

‘Eén infraroodbeurt doet uw lichaam evenveel 

goed als een kwartiertje sporten.’

U fronst de wenkbrauwen?

U denkt: ‘Ja, dat zal wel’.

Maar u bent ook een beetje nieuwsgierig – 

geïntrigeerd zelfs.

Want gezondheid is een thema 

dat u niet onberoerd laat.

Lees hoe Health Mate® infraroodtherapie  

een bewust gezond leven wezenlijk ondersteunt.
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Wie sport, vergroot aanzienlijk zijn kans op een lang 

en gezond leven.

Maar soms is sporten geen optie. Omdat u net een 

blessure of een operatie achter de rug hebt. En moet 

revalideren. Of omdat u kampt met gezondheids-

problemen die sportief bewegen onmogelijk maken. 

Of gewoon omdat u weinig tijd hebt. Soms laten de 

weersomstandigheden sporten niet toe: wanneer het 

buiten koud en nat is, ijzelt of sneeuwt. Pijn, kou, 

stress en vermoeidheid houden daar geen rekening 

mee. U voelt ze altijd.

De Lower Body Therapist van Health Mate® is dan de 

ideale oplossing voor wie fysieke pijn en lichamelijke 

ongemakken doeltreffend te lijf wil gaan.

In de Lower Body Therapist neemt u plaats als in een 

comfortabele armstoel.

Health Mate® infraroodtechnologie in de Lower 

Body Therapist

De infraroodstralen van de Health Mate® LBT verwar-

men de onderste helft van uw lichaam. Een heerlijk 

gevoel, want daar is uw lichaamstemperatuur altijd 

het laagste. Koude voeten en wintertenen, weet u 

wel? Uw hart gaat vervolgens aan het werk en doet

het zuurstofrijk bloed krachtig door heel uw lichaam 

stromen. En u ondervindt meteen van kop tot teen de 

weldadige warmte van de Health Mate LBT.  

U ontspant. Volledig.

Warmtetherapie is niet nieuw

Artsen schrijven al eeuwen warmwaterbaden, hete-

kleipakkingen of zelfs een zonnebad voor om pijnen 

te bestrijden. Een belangrijk verschil met de infra-

roodstralen van Health Mate®? Die treffen hun doel. 

Ze dringen veel dieper én gelijkmatiger dan andere

The Lower Body Therapist Van Health Mate® maakt u béter

Gezond leven – u weet vast hoe dat moet.

Elke dag voldoende verse groenten en vers fruit.

Af en toe een stukje vlees dat u het liefst ook 

geregeld vervangt door vis en peulvruchten.

En niet vergeten: drinken. Minstens anderhalve  

liter mineraalwater per dag. 

Én ... bewegen.
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Benieuwd?  

Ga eens langs bij een van onze verdelers.  

U vindt ze op www.healthmate.be 

Verschillende dealers beschikken over een  

testruimte waar u in alle rust en privacy  

met de Health Mate infraroodtherapie  

kunt kennis maken. U bent zó overtuigd.

warmtebronnen door tot voorbij de bovenste huid-

lagen. Ze vervullen uw lichaam met intense warmte 

en geven uw bloeddoorstroming een stevige boost.

En daarom voelt u zich beter met de Health Mate® 

LBT – zelfs al na drie sessies.

De Health Mate® LBT: onmiddellijke verlichting bij 

pijn, spanning en kou

Spanning van u laten afglijden – om de dag af te 

sluiten. Wie tekent daar niét voor? Een half uurtje 

warmteweldaad in de Lower Body Therapist en uw 

lichaam en geest zijn helemaal zen. Het is de ideale 

voorbereiding op een verkwikkende nachtrust. Wie

geregeld geplaagd wordt door migraine, stress of 

spanningshoofdpijnen, heeft baat bij bewuste fysieke 

en mentale ontspanning. Maak er een dagelijks  

ritueel van – ’s avonds of om de dag fit te beginnen.

Regelmatige infraroodsessies in de Lower Body 

Therapist zijn de ideale manier om chronische pijn te 

bestrijden. Lage rugpijn bijvoorbeeld. Of artritis. Uw 

gestimuleerde bloedcirculatie zorgt ervoor dat vers, 

zuurstofrijk bloed door uw spieren en gewrichten

stroomt. Die recupereren daardoor – en onder invloed 

van de warmte – veel sneller. Ze worden soepeler en 

beweeglijker. En u? U wordt actiever en vitaler. Want 

u ondervindt beduidend minder pijn.

De Health Mate® LBT: uw natuurlijke pijnstiller

Kan de Lower Body Therapist reuma, migraine of CVS 

genezen? Neen. Maar door regelmatige infrarood-

baden in de Health Mate® LBT verlicht u op een  

efficiënte manier uw pijn. U vindt ontspanning.  

U slaapt ook beter en beweegt soepeler. U verhoogt 

elke dag opnieuw aanzienlijk uw levenscomfort.
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De Health Mate® infraroodtechnologie werkt 

doelgericht – alleen daar waar het moet 

Efficiënter en dus beter dan een traditionele sauna. 

De warmte van de stralen dringt diep in elke vezel 

van uw onderlichaam. Uw hartslag versnelt en doet 

uw bloed sneller en krachtiger stromen. Uw lichaam 

maakt zich ondertussen klaar om warmte af te 

voeren. Dat proces is voelbaar én zichtbaar: u begint 

te transpireren en verliest zweet.

Zweten reinigt uw lichaam en uw huid 

Wanneer u zweet, verliest u water én afvalstoffen. 

Zweten vraagt inspanning van uw lichaam. Terwijl 

u zweet, verbruikt u dus energie en verbrandt u 

calorieën. Uw lichaam in totale rust tijdens een 

infraroodsessie? Helemáál niet dus! Het is de hele tijd 

hard aan het werk. En u ... merkt daar niets van.  

U geniet – handdoek en mineraalwater bij de hand. 

De Health Mate® Lower Body Therapist helpt u  

om vet te verbranden en uw gewicht op peil te 

houden 

De cijfers spreken 

voor zich: mensen 

die regelmatig een 

infraroodsessie 

nemen in de Lower 

Body Therapist, 

verbruiken tot zeven 

keer méér calorieën 

dan normaal*.

Uw eerste stap naar een beter leven

Eén infraroodbeurt doet uw lichaam  

evenveel goed als een kwartiertje sporten.  

En net zoals met sporten doet u het best  

een paar keer per week.

(*)  Vergelijkende studie met 30 personen die een caloriearm 
dieet volgden. De helft van de proefpersonen moest daarbij 
minstens drie maal per week gebruik maken van de Health 
Mate Lower Body Therapist. De groep die aanvullend gebruik 
maakte van de infraroodtherapie had na twee weken gemid-
deld 6,45 keer méér vet verbrand dan die groep die 
uitsluitend het caloriearm dieet volgde.
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Hebt u ook geregeld pijn? Af en toe 

of misschien zelfs elke dag? Een beetje of veel.

Door stress, vermoeidheid of als gevolg van een 

ongeval, een operatie of een ziekte.

Stramme spieren, stijve gewrichten.

Reuma of winterhanden door een slechte micro-

circulatie. U kunt er nú iets aan doen.

Drie keer per week – of vaker, waarom niet – een  

half uurtje bijtanken in de Lower Body Therapist:  

daar kikkert u helemaal van op.

Kampt u met chronische of acute spierpijnen – door 

stress, vermoeidheid of ziekte? Wilt u blessureleed 

verlichten, reuma of lage rugpijnen draaglijk maken? 

Of verlangt u in de koude wintermaanden gewoon 

naar behaaglijke warmte ’s avonds? In de Health 

Mate® LBT vindt u verlichting en ontspanning. U voelt 

zich stukken beter en slaapt als een roos.

Gezond leven? Dat is goed zorg dragen voor uw 

lichaam. Wekelijks een of meer infraroodsessies in  

de Health Mate® LBT horen daar zeker bij.

Wedden dat u al na enkele keren verslaafd bent?

Hoe lang verbijt ú die zeurende lage rugpijn al?
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Praktisch, verantwoord én mooi

De Health Mate® LBT mag gezien worden. Vervaardigd 

uit de beste rode Canadese ceder en elegant vorm-

gegeven, verdient hij best een plekje in de leef- of 

slaapkamer. Verplaatsen is trouwens een fluitje van 

een cent.  

Hij weegt net iets minder dan 45 kg. En dankzij de

wieltjes achteraan rolt u hem moeiteloos van de ene 

kamer naar de andere. Stekker in het stopcontact 

en ... klaar voor uw dagelijkse sessie.

Handig en verstandig

Drie keer per week een infraroodbad in de Lower 

Body Therapist is een must. Meer mag ook. Voor de 

prijs van het verbruik hoeft u het alvast niet te laten. 

Reken op 12 eurocent per sessie van een half uur. Dat 

is minder dan een kwartiertje stofzuigen of uw haar 

föhnen. Daar laat u uw nachtrust toch niet om?

De Health Mate® LBT onderhouden is kinderspel.  

Maak geregeld de binnenkant schoon met een licht 

vochtige doek. Gebruik vooral geen detergenten. Ze 

dringen in het hout en geven een hinderlijke geur af 

wanneer het hout opwarmt.

Indrukwekkend intelligent

Het bedieningspaneel van de Health Mate® LBT:  

dat zijn een paar toetsen en veel combinatie-

mogelijkheden. Temperatuur, duurtijd ... u past uw 

sessie volledig aan aan uw wensen. Of vindt u dat 

maar ingewikkeld, zoveel keuze? Geen probleem:  

het intelligente systeem onthoudt uw instellingen.  

Ook met één druk op de knop kunt u al aan uw 

dagelijkse ontspanningsmoment beginnen.

Mijn Lower Body Therapist

De Health Mate® LBT  

is ontworpen voor úw comfort.  

Er is een deur aan elke zijde  

en een openklapbaar paneel bovenaan.  

U stapt gemakkelijk in en uit de stoel en neemt  

gerieflijk plaats op de verwarmde zitting.  

En dan: lezen, televisie kijken  

of een babbeltje slaan.
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HM-Lower Body Therapist
Prijs  1.995,00
Afmetingen1 114 x 65 x 82 cm
Stralingselementen 6
Capaciteit 1 persoon
Stroomverbruik 800 W
Aansluitwaarde 220 – 230 V
Kost per sessie2  0,12 per sessie

(1) Afmetingen in breedte x diepte x hoogte. 
 Alle prijzen zijn inclusief BTW.

(2)  Kostprijs berekend op basis van het stroomverbruik,  
volgens IVEG-tarieven 2011 (1 kW/uur =  0,28) voor  
een sessie van 30 minuten 9

De Health Mate LBT is gemaakt van de fijnste soort 

rode Canadese ceder.

Gekweekt en gekapt in eigen beheer én voorzien van 

het FSC- én PEFC-label. Zo bent u zeker dat ons hout 

afkomstig is uit een duurzaam beheerd bos.



Het PEFC biedt kopers van  

hout- en papierproducten de 

zekerheid dat ze duurzaam 

bosbeheer ondersteunen.

De SFI-standaard is gebaseerd op principes die 

duurzaam bosbeheer ondersteunen, waaronder 

maatregelen die bedoeld zijn 

om de waterkwaliteit, de 

biodiversiteit, de natuurlijke 

leefomgeving van planten en 

dieren, bedreigde diersoorten en bossen met een 

hoge conserveringswaarde te beschermen.

Slaap dus op uw twee oren. Uw Lower Body 

Therapist is groen, van boomstam tot eindproduct.

Bent u niet alleen bekommerd om úw gezondheid 

maar ook om die van het milieu? Wij ook. Health 

Mate® onderhandelt alleen met grondstoffen- 

producenten die duurzaam bosbeheer ondersteunen.

Wij geloven rotsvast in de kwaliteit van onze  

producten. En daarom krijgt ú levenslang garantie 

op het hout, de stralingselementen, de sturing en het 

bedieningspaneel van de Lower Body Therapist.

Uw Health Mate® Lower Body Therapist is groen!

Health Mate® is de enige fabrikant van infra- 

roodsauna’s met een keurmerk van de Forest 

 Stewardship Council (FSC), het Sustainable Forestry 

Initiative (SFI) en het Programme for the Endorse-

ment of Forest Certification (PEFC). 

Deze keurmerken tonen aan dat Health Mate® er alles 

aan doet om de natuurlijke rijkdommen te vrijwaren. 

Uw gezondheid en de gezondheid van onze 

planeet zijn belangrijk voor ons.

Het FSC-keurmerk geeft producenten de zekerheid 

dat ze voldoen aan de strengste sociale en ecologi-

sche normen op de markt. Dit 

label garandeert de verantwoorde 

oorsprong omdat niet enkel het 

bos van oorsprong wordt gecontro-

leerd, maar de hele handelsketen 

tot bij de eindconsument. 

Het naaldachtige blad van de Westerse Rode Ceder
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The Pioneer in Infrared Therapy

Uw Health Mate® verdeler: Kom de Health Mate® Lower Body Therapist ontdekken 
in onze showroom. Of surf naar www.healthmate.be

Infraroodtechnologie om pijn, kou en vermoeid-

heid te bestrijden? Om mentaal te ontspannen en 

een verkwikkende nachtrust voor te bereiden?

Ja, dat ziet u helemaal zitten. Maar ...

U hebt geen plaats?

De Health Mate® LBT heeft de omvang van een 

zetel. Een plekje van 1,2 x 1 m is al voldoende. 

U houdt eigenlijk niet van zweten?

In de Lower Body Therapist verwarmen infrarood-

stralen de onderste helft van uw lichaam. Uw

hart begint te pompen om uw lichaam te koelen. 

Uw bloed wordt krachtig door heel uw lichaam 

gestuwd. Zweten? Ja natuurlijk, maar met mate. 

Want uw bovenlichaam en uw hoofd worden 

tegelijk ook door de omgeving gekoeld. 

U hebt weinig tijd?

Een infraroodbad in de Lower Body Therapist duurt 

nauwelijks een half uurtje. Omkleden hoeft niet:  

u draagt lichte, comfortabele kleding in de LBT. 

U leest ondertussen een boek.

Of – waarom niet – u kijkt naar uw favoriete tele-

viesieserie. Want een infraroodbad in de Health 

Mate® LBT kan gewoon in de woon- of slaapkamer 

als u dat wilt. En omdat u merkelijk minder zweet 

dan in een gesloten Health Mate® cabine, is het 

niet nodig om na elke saunabeurt onmiddellijk en 

uitgebreid te douchen.
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De Lower Body Therapist van Health Mate® bij u thuis?
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