
En behaglig
värmekälla för dina
muskler
InfraRed Healthcare Heat Incandescent

Philips infraröda ljuskällor för hälso- och kroppsvård har utformats för att behandla

djupliggande muskelbesvär och idrottsskador. Dessa reflektorglödlampor är en

utmärkt lösning för att ge lokal värmebehandling som lindrar muskelvärk. De kan

även användas för att behandla reumatiska besvär. Denna typ av värmeterapi har

visat sig förkorta läktiden för olika typer av skador, t ex idrottsskador och ej

infekterade sår, och de kan ofta ge snabb och effektiv smärtlindring. Fördelarna med

denna typ av värmebehandling bygger på lokalt ökad blodcirkulation som orsakas

av utvidgning av blodkärlen. Detta leder till en bättre förmåga att transportera bort

slaggprodukter och andra biokemiska sammansättningar. I och med att värmen

tränger ned djupare ger det även fördelar i form av en varsam och behaglig

värmande effekt.

Fördelar
• Optimal penetrering i hud och muskler för bästa lindring av muskelvärk

• 90 % av energin överförs som infraröd värme

• Direkt värmekälla som kan styras exakt

Funktioner
• Reflektorns form gör det möjligt att anbringa värme där det behövs.

• PAR38 har en 100 % aluminiserad intern reflektor, vilket innebär att 100 % av

värmen kommer ut via den främre delen.

• PAR38 har en liten rund glödtråd, vilket också bidrar till mer koncentrerad värme i

strålen.

• Bra balans mellan livslängd och värmeeffekt

• Röda lampor för att minska synlig ljusstrålning och bländning
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Användning
• Lindrar muskelvärk och besvär från exempelvis reumatism, ryggskott, nervvärk och

förkylning m.m.

• Främjar återhämtning vid skador

• Ger komfort och skönhetsvård

Versions

LPPR IRINPHI E27 PAR38
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Product D C (max) C1 (max)

PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12 121 mm 136 mm 124 mm

InfraRed Healthcare Heat Incandescent
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