NO COMPROMISE.
INNERGIZE.
H A PRO W E LLN E S S -S OL A RI U M

EEN LICHT GEBRUINDE HUID IS
VOOR HEM NET ZO BELANGRIJK ALS
DE JUISTE LOOPSCHOEN.

INNERGIZE – ZO FLEXIBEL ALS UW WELLNESSWENSEN, VITALISEREND EN AANGENAAM,
PRECIES WAT HET LICHAAM NODIG HEEFT.
Uw individuele wellness-beleving begint al bij de keuze van het
licht. U beslist of u infrarood en ultra violet licht gecombineerd
wilt gebruiken of alleen infrarood licht voor weldadige en
effectieve warmte.
Het vitaliserende Innergize-infrarood licht stimuleert de
doorbloeding, ontspant de spieren, vermindert stress en
ondersteunt het regeneratieproces na lichamelijke inspanning.
Het werkt bovendien pijnverzachtend bij gevoelige spieren en
gewrichten en de botstructuur wordt versterkt.
Het inschakelbare ultra violet licht geeft een mooie bruine
en natuurlijk frisse teint. Het ondersteunt de lichaamseigen
aanmaak van vitamine D. Innergize infrarood en ultra violet
licht geven een positief lichaamsgevoel, merkbare vitaliteit en
je goed voelen in alle opzichten.

INTELLIGENT, CREATIEF, DAT IS INNERGIZE –
PRAKTISCH EN PERFECT DE WERELD VAN
WELLNESS BIJ U THUIS.
Geniaal doordacht, wellness eenvoudig gemaakt. Dankzij
de functionaliteit en een groot aantal features geniet u met
Innergize van al het wellness-comfort. Dit begint al bij de

opbouw van dit wellness solarium. Het slimme en unieke
vouwmechanisme maakt het allemaal mogelijk. Met enkele
handelingen zet u statief en lampmodule in de juiste stand.
Met de geïntegreerde rolwielen is de lichte Innergize eenvoudig te
verplaatsen en dus zeer mobiel. Waar u ook van wellness wilt genieten, de Innergize kan overal worden geplaatst. De slanke vorm
en decente kleuren passen zich zowel verticaal als horizontaal
harmonieus aan elke omgeving aan. In ingeklapte toestand is de
Innergize compact en nauwelijks groter dan een sporttas.

ECHTE ONTSPANNING MOET BINNEN
EEN LEVENSCONCEPT PASSEN. BIJ
HAAR PAST DE INNERGIZE ALTIJD.

COMPACT EN COMPLEET, WELLNESS
COMFORT ZOALS IEDEREEN DIT WENST.
DE INNERGIZE VAN UW KEUZE.

U HOUDT VAN DE ONGECOMPLICEERDHEID VAN INNERGIZE, WANT HET LEVEN
IS AL GECOMPLICEERD GENOEG.
Weg uit de dagelijkse sleur, tijd voor de Innergize wellnessbeleving: relaxen, stress verminderen, het lichaam
ontspannen, je goed voelen en er aantrekkelijk uitzien. Met
alle zintuigen en uniek comfort genieten van wellness.

ZIJN GEWRICHTEN VAREN WEL
BIJ INFRAROOD LICHT.
HAAR DOORBLOEDING OOK.

De Hapro Innergize HP 8580 maakt wellness-wensen tot
werkelijkheid met alles wat erbij hoort: een afstandsmeter
voor veilig en effectief bruinen, een digitale timer, 2 UVbeschermbrilletjes en de aromatische geuren Green Oasis,
Summer Blue en Orange Valley. De Hapro Innergize is
wellness-comfort op het hoogste niveau en biedt zelfs de
mogelijkheid om naast de combinatie van UV-lampen met
infraroodlampen, ook alléén gebruik te maken van infrarood
licht. De urenteller, timer, snooze- en herhaalfunctie zorgen
voor volledige controle. Alle functies worden via het digitale
display gemakkelijk geregeld.

INNERGIZE ZAL ER ALTIJD VOOR U
ZIJN, SNEL EN GEMAKKELIJK.
IN ENKELE SECONDEN STARTKLAAR
VOOR UW ONTSPANNING!
■ Met Innergize en slechts enkele handelingen naar uw
wellness-beleving: de Innergize op de vloer leggen, de
vergrendeling aan de statiefkop losmaken, het statief
omhoog klappen, de poten schuiven automatisch uit.

■ De vergrendeling aan de onderkant van de display
behuizing losmaken en de lamphoogte instellen.

■ De lampmodule horizontaal draaien. Een veiligheidsfunctie
zorgt ervoor dat de Innergize alleen in deze stand kan
werken.

■K
 laar – in minder dan 10 seconden is de Innergize
gebruiksklaar. Op geïntegreerde wielen kan de Innergize
heel eenvoudig worden bewogen.

Lampen

2 x 300 W UV – HPA
2 x Infrarood – 1100 W
Parabolische reflector
190 x 70 cm

Reflector
Effectief bruiningsoppervlak
Optimale afstandsbepaling

•

Touch screen

•

Digitale timer

•

Urenteller

•
< 10 seconden

Gebruiksgereed maken / opbergen
Snooze

•

Sessieherhaling

•

Weksignaal

•

Aroma

•

Gedeeltelijke body sessie*

•

Gelijktijdig gebruik van UV- en infraroodlampen

•

Alleen infrarood aan

•

UV-beschermbrilletjes (2 paar)

•
2,2 kW
Pure White
ca. 19,2 kg

Vermogen
Kleur
Gewicht

*Een zijde van de Hapro Innergize lampmodule wordt ingeschakeld.
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Technische wijzigingen voorbehouden. Alle apparatuur is voorzien van een uitgebreide gebruiksaanvijzing. 2 jaar garantie.
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Zonnige zekerheid
Met uw keus voor Hapro zonnebanken, kiest u voor
zekerheid. Alle apparaten voldoen aan de strengste
regels op het gebied van veiligheid en hebben het
CE en KEMA keurmerk. Daarnaast zijn de apparaten
zorgvuldig ontwikkeld volgens de nieuwste normen
voor bruiningslampen. Zo bent u gegarandeerd van
een verantwoorde zon bij u thuis!

