VERRASSENDE VOORDELEN
VAN EEN SPA

Na een lange dag op het werk is er niets meer ontspannend dan een spa.
Zodra de stress van de dag is weggeëbd, merkt u dat het niet alleen goed is voor uw zenuwen.
De tijd die u doorbrengt in uw spa kan ook uw relaties verbeteren,
bijdragen tot uw algemeen welzijn en zelfs pijn en kwalen verminderen.
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Maak je hoofd leeg en geniet
Door u onder te dompelen in een spa gunt u uw geest (en ook
uw smartphone) wat rust. U laat de technologie even links
liggen en richt uw aandacht op hetgeen echt belangrijk is.

Stel uzelf open
Spa's helpen om actieve ontspanning te stimuleren.
Hierdoor bent u zich bewuster van uzelf en kunt u zich
openstellen voor anderen.

Voordeel

Voordeel

Door de comfortabele, stressvrije
omgeving zult u zinvollere gesprekken
kunnen voeren en delen.

Ban de aﬂeidingen uit uw leven
en maak contact met de mensen
die belangrijk zijn voor u.

Maak contact met elkaar
en met uw omgeving
Voordeel

Door te baden blijft uw lichaam in
balans, u kunt uw gedachten de vrije
loop laten en contact maken met de
omgeving rondom u.

Koester de pracht van de natuur, terwijl u de ervaring deelt met uw gezin.

WELZIJN

Bereik een
ideale toestand

Verhoog uw
algemeen welzijn

Voor het lichaam voelt baden
in een spa als gewiegd worden
in de baarmoeder, het wekt
een primaire, bekende
gemoedstoestand op.

De druk en kracht van de jetmassage kunnen helpen om:

de bloedsomloop
te verhogen*

het niveau van de
witte bloedcellen te
verhogen

de bewegingsmogelijkheden te
vergemakkelijken

Voordeel
Ontspan en kom in balans.

*Bron: Johnston UNC Health Care

Voordeel

Help uw
hart

Help op meerdere niveaus om het lichaam
te genezen en te verlossen van pijn.

Verbeter uw
training

Het drijfvermogen en de
onderdompeling in warm water
kunnen de eﬀecten van
cardiovasculaire risicofactoren
verminderen.

Volgens SportsMD kan een bad in warm water
de ﬂexibiliteit in uw spieren verhogen,
waardoor u beter kunt stretchen.

Voordeel

Voordeel

Verhoog de doeltreﬀendheid
van uw training en verbeter uw
bewegingsmogelijkheden.

Stimuleer uw hart en
verminder stress in slechts
10 minuten tijd.

Slaap de hele nacht door
Voordeel

Een medisch onderzoek van het New York Hospital-Cornell Medical Center heeft aangetoond dat een
onderdompeling voor bedtijd uw lichaamstemperatuur doet stijgen. Als u uit de spa komt, daalt uw temperatuur.
Hierdoor krijgt uw lichaam het signaal dat het tijd is om te gaan slapen.

Val gemakkelijker in slaap.
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Verlossing van
gewrichtspijn
Uit wetenschappelijk onderzoek naar
pijn blijkt dat warmwatertherapie
ervoor kan zorgen dat:

Verminder rugpijn
Volgens Cancer.org, de European Journal of
Applied Physiology en Spine-Health.com kan
ontspannen in een spa ervoor zorgen dat:

KG
de pijn in gewrichten
verzacht wordt

de ontsteking in
gewrichten vermindert

de kracht en flexibiliteit van gewrichten wordt
hersteld en behouden (indien regelmatig uitgevoerd)

de druk op uw
gewrichten wordt
afgenomen

de vrijgave van
endorfine wordt
gestimuleerd

de pijnmeldingen naar uw hersenen worden
onderdrukt

Voordeel

Voordeel

Laat uw gewrichten langer meegaan.

Verminder stress en minimaliseer ongemak.
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