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Bada i ett spektrum av välgörande färger!
Med färgterapi i spabadet eller poolen får du inte bara
ett visuellt vackert bad, det bringar också hälsofrämjande egenskaper. Nytt från Folkpool är att kunna
styra LED-belysningen i poolen via en app i telefonen.

Att krypa ner i ett spabad eller simma stillsamt i en pool
och omslutas av det varma vattnet, det är välgörande för
kropp och själ! Att till detta dessutom addera färgterapi
gör upplevelsen ännu mer komplett, både känslomässigt
och visuellt.
I Folkpools spabad och pooler finns inbyggda LEDlampor som har flera fördelar jämfört med traditionella
glödlampor. Framför allt drar LED mindre ström och ger
mer ljus per watt.
Nytt från Folkpool är att kunna styra LED-belysningen
i poolen via en app i telefonen. Det är den inbyggda
elektroniken i LED-lamporna som gör det möjligt för dig
att stå inomhus och välja önskade färger som belysning i
poolen, ja ett helt färgspel om så önskas.
Redan antikens greker ansåg att vattnet hade hälsofrämjande egenskaper. Färgterapi, eller chromoterapi
som det också kallas, användes därför tidigt för att öka
människors välbefinnande. Inom färgterapin ser man på
färg – precis som ljus, värme och ljud – som olika former
av energi med olika frekvenser hos vibrationerna. Olika
färger har ljusvågor av olika längd och det som vi uppfattar som en bestämd färg beror på hur ljuset reflekteras på
sakers yta. Det vi ser är bara en liten del av det elektromagnetiska spektrumet och det är detta spektrum som
påverkar människan på olika sätt:
Blått anses vara en rogivande färg som kan lindra
stress och minska spänningar. Rött är en av de mest
energirika färgerna och kan öka blodcirkulationen och
skärpa uppmärksamheten. Grönt ses som en harmonisk
och lugnande färg. Gult förknippas med optimism, glädje
och energi och sägs skärpa både tankeverksamheten
och minnet. Rosa sägs ha en lugnande verkan och som
manar till stillhet.
Synkroniseringsenhet för att kunna styra ljuset i poolen på
avstånd heter RGB LED. Pris med fjärrkontroll, 1 590 kr, med
Bluetooth 2 995 kr.

I Folkpools spabad är LED-belysningen inbyggd. Det röda ljuset
är ett av de mest energirika.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hoai Nguyen, hoai@perpr.se, 08- 400 255 25.
Högupplösta bilder finns att ladda ner på perpr.se.
Om Folkpool
Folkpool är Sveriges största leverantör av pooler och spabad och har levererat fler än 24 000 pooler och spabad sedan
företaget startade 1968. I dag är det andra generationen som driver företaget framåt. Med engagerad personal och kunniga
återförsäljare arbetar man med samma entusiasm som när Lars Biörck byggde sin första pool 1968 i garaget i hemmet i Järna.

