Pilot Manege
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Een paardensauna of infraroodsolarium zijn vaak energieverslindende oplossingen en kunnen het bioritme van
een dier verstoren. De lichtvrije natuurlijke stralingswarmte van ons warmtepaneel zijn door het lage
energieverbruik veel duurzamer, minder omslachtig en minder groot, je kunt ze zelfs eenvoudig verplaatsen naar
elke gewenste locatie.
In België vonden we een een bekende springstal op een mooie locatie waar we een uitgebreide pilot konden
doen.

Springruiter Koen Vereecke tekende voor deze primeur. Koen: "een zeer aangename warmte, stralingswarmte
heeft als voordeel dat het niet te warm wordt voor de paarden omdat de temperatuur per 0,5°C geregeld kan
worden. Mijn paarden gingen er graag onder staan en stonden te genieten onder het warmtepaneel". Als zoon
van een Hengstenhouder is Koen Vereecke al 30 jaar actief in de Jumpingsport.
Tradidionele infraroodlampen geven veel licht, bij F.I.R. warmtepanelen is dit niet het geval. Hierdoor wordt het
bioritme niet verstoord. Het verschil tussen dag en nacht is dus duidelijk merkbaar voor het dier.
Aantoonbare effecten.
F.I.R. (Far InfraRed) is een revolutionaire therapie dat gezondheid bewerkstelligd en genezing bevordert zonder
gebruik van chemicaliën of geneesmiddelen. F.I.R. therapie is hét alternatief voor verlichting van pijn en zeer
effectief bij ontstekingsprocessen. De vele gezondheidsvoordelen zijn zeer divers.
Antoonbare positieve effecten kunnen b.v. zijn;

















Zuurstofgehalte in het bloed neemt toe.
Het ademen van de huid verbeterd.
De gezonde celgroei wordt versneld.
Verbeterd het immuumsysteem.
Verminderd sterk spier- en gewrichtspijnen.
Veel snellere revalidatie na blessures en operatie.
Bacteriegroei wordt sterk afgeremd.
Zeer gunstig en helend effect op alle huidproblemen, bevordert de regeneratie van de huid.
Kan verzuring van de spieren voorkomen.
Ontgift van toxines en zware metalen.
Verminderd vetzuren in de weefsels.
Vermindert geuren.
Voert afvalstoffen en gifstoffen af.
Activeert watermoleculen uit het lichaam.
De doordringende stralingswarmte zal snel de bloedsomloop verbeteren.
Goed tegen zwelling en pijn. (Denk hierbij aan peesblessures)

Door de stralingswarmte zetten de capillaire bloedvaten uit, waardoor vastgezette schadelijke stoffen vrijkomen.
Dit bevordert de eliminatie van vetten, chemicaliën en toxines in het bloed. Op die manier worden ook
kankerverwekkende zware metalen en pesticiden uit het lichaam verwijderd. Verder neutraliseert het stoffen die in
bewerkte en klaargemaakte voeding zitten. Ook elimineert het een overdaad aan urinezuur, welke pijnlijke
spieren en gewrichten en ontstekingen kunnen veroorzaken. F.I.R. activeert de enzymen en het metabolisme.
Een uur in deze warmtestraling staat voor een humaan calorieverbruik van 900 caloriën. (Vetverbranding)
F.I.R. kan bacteriën, virussen, schimmels en parasieten afremmen. Onder meer omdat beschadigd weefsel wordt
hersteld door een positief effect op de firoblasten (bindweefselcellen die nodig zijn voor het herstel van
beschadigde weefsels). Bovendien bevordert het de groei van gezonde cellen, DNA-synthese en eiwitsynthese,
die allemaal nodig zijn voor weefselherstel en regeneratie. De aanmaak van witte bloedcellen worden
gestimuleerd in het beenmerg en de thymus. Men zou kunnen zeggen dat F.I.R. het zelfgenezend vermogen van
mens en dier herstelt.

