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 Spørsmål ofte stilt i forbindelse med MicroSilk®? 

 

1. Hva kan jeg ha i badevannet med MicroSilk®? 

Du kan tilføre badesalt, olje og aromaterapautiske oljer i badevann med MicroSilk®. Du vil 

erfare at mengden med aromaterapautiske oljer vil bli redusert ved et MicroSilk® bad. Oljen 

vil flyte til overflaten og blande seg med ionene istedenfor å blande seg i badevannet. 

Dersom du bruker ett bad som et tillegg for behandling av hudsykdom, anbefaler vi at du 

snakk med legen før du begynner å bruke MicroSilk®. 

 

2. Skal jeg bruke hudkrem eller medisiner før eller etter et bad med MicroSilk®. 

MicroSilk® rengjør huden bedre enn såpe så kremer og lotions vil bli fjernet under bading. 

Ved å smøre seg med krem/lotion etter endt bad vil huden bedre holde på fuktigheten. 

 

3. Hvor renslig er systemet? 

MicroSilk® bad inkluderer en rekke spesialkonstruerte funksjoner for å holde systemet rent 

inkludert selvdrenering. Mikroboblene i seg selv tilfører negative ioner som er med på å 

holde vannet rent. 

 

4. Hvis dette fjerner urenheter i huden min, hvor blir de av? 

MicroSilk® mikrobobler binder seg til urenheter og løfte dem vekk fra kroppen til 

vannoverflaten. Urenheter samles rundt kanten av badekaret som enkelt skylles bort når 

badet er ferdig. 

 

5. Hvor kommer oksygenet fra? 

Oksygenet kommer fra luften rundt deg. Den trekkes inn i MicroSilk® systemet gjennom en 

venturi og oppløses ved forhøyede trykk gjennom den patenterte prosessen. 

 

6. Er det gasser utover oksygen i badevannet? Vil de ha effekt på huden? 

MicroSilk® er drevet av omgivende luft, og oksygen oppløses enkelt i vannet. Så alle gasser i 

luften rundt deg øker i badekaret, men bare oksygen kan brukes av våre hudceller. 

 

7. Jeg har diagnosen…………., vil MicroSilk® virke på meg? 

Selv om vi har hørt om store forbedringer i våre kunders tilfeller av eksem, psoriasis, iktyose, 

irritert hud, utslett som følge av cellegiftbehandling , og en rekke andre forhold, er alles hud 

forskjellige. Oksygennivået i MicroSilk er trygt og bidrar sterkt til helse og velvære. Ta kontakt 

med legen din om behandling av spesielle hudsykdommer. 

 

8. Hvor lenge vil effekten av MicroSilk® vare? 

Vi har fått tilbakemeldinger fra kunder fra alt mellom 12 timer til 3 dager. Alle har vi 

forskjellige hud og dermed forskjellig respons.  

 

 



9. Kan jeg senke hodet og ansikt under vannet? 

Ja; det mest komfortable er å bruke MicroSilk® dusjhodet. Dusjhodet lar deg tilføre 

MicroSilk® direkte der du vil ha det. 

 

10. Kan MicroSilk® leveres med ett massasjesystem? 

Nei. Dette fordi renseeffekten av MicroSilk® på huden vil bli redusert ved bruk av annet 

system. 

 

11. Trenger man å rense systemet? Hvor ofte? 

Vi anbefaler på lik linje med all massasjekar å rense/spyle systemet minst 1 gang i mnd med 

SpaCare Pipe Cleaner. 

 

12. Hvorfor er ikke MicroSilk® tilgjengelig på alle badekars modeller? 

I tillegg til at pumpen krever stor plass under karet er det og viktig at badekaret har en god 

dybde slik at man får hele kroppen under vann. Disse to faktorene begrenser derfor utvalget. 

 

13. Vil ett kar med MicroSilk® drenere seg selv? 

Ja. MicroSilk® systemet er designet slik at det drenerer seg selv etter bruk og trenger derfor 

ikke noe ekstra luftblåsning. 

 

14. Har ett kar med MicroSilk® en blower/luftpumpe? 

Nei, MicroSilk® produserer de billionene av mikrobobler ved å presse en liten mengde vann 

og frigjøre det tilbake til badet ved ett nærmest atmosfærisk trykk. 

 

15. Har ett kar med MicroSilk® ett varmeelement? 

Nei, MicroSilk® vannet beholder temperaturen ved at varme energi frigjøres når 

mikroboblenen kollapser under vannets overflate. 

 

16. Har den flere hastigheter? 

Nei. En hastighet er alt som trengs for å produsere mikrobobler. 

 

17. Hva er MicroSilk® av strøm? 

120V, 20A 

 

18. Hva er garantien? 

Garantien for MicroSilk® kar er den samme som andre massasjekar fra Interform som er 5 år 

for evnt sprekkdannelser i skallet. Det gis 2 år garanti på utrustning som 

armatur/søyler/pumper/elektronikk. Vi garanterer å holde reservedeler i 5 år. Se ellers 

garantibevis fra Interform for mer info. 

 


