
sinne, kropp och själ
fördelar för hälsa och skönhet med rent, klart, mjukt och varmt spavatten

Med Gecko Alliance’s
in.clear, brominbaserat vattenreningssystem för spabad.



Så rent vatten...
att du vill röra det. Du måste uppleva det!



Gecko Alliance är tillverkare av de mest avancerade elektroniska 
kontrollenheterna för spabad, pumpar och tillbehör till spa-
industrin. Det mest effektiva, pålitliga och säkraste brominbaserade 
vattenreningssystemet som någonsin erbjudits för spabadsägare.

in.clear
brominbaserat vattenreningssystem för spabad.

mer info på: at www.inclear.ca

Innehållet i denna broschyr är endast avsett för informationsändamål och är inte avsett som ersättning 
för råd från din läkare eller vårdpersonal.
Om du vill lära dig mer om de olika fördelarna med spasmassage i rent, mjukt och varmt vatten, finns 
länkar till olika webbadressreferenser längst ner på varje sida.

water so clear...
you’ll want to touch it, you’ll need to feel it!





Miljömedvetna in.clear omvandlar BromiCharge ™ natriumbromid 
genom elektrolys och frigör fri bromin i spavatten för att effektivt 
rengöra vattnet från mikroorganismer och organiskt avfall. Inga hårda 
kemikalier, luktfritt, skonsamt för huden, mindre underhåll och mer tid 
att njuta av klart spavatten, så rent och mjukt som det kan bli.

bromicharge
sodium bromin exklusivt för brominbaserat vattenreningssystem för spabad.

Läs mer på www.bromicharge.com



Sinne, kropp och själ
Optimerade spaupplevelser och fungerande produkter för ditt välbefinnande



Forskning visar att regelbundet badande i varmt vatten har 
omedelbara, positiva och långvariga effekter på sinne, kropp och 
själ.

Den hälsosamma rutinen att sjunka ner i värmen i ditt spabad 
minskar din stress, förbättrar sömnen, förbättrar ditt immunsystem, 
stärker blodcirkulationen, avgiftar och förskönar din hud, slappnar 
av och lugnar dina muskler.

Genom att säkerställa rent och mjukt vatten varje gång du använder 
ditt spabad optimerar Geckos in.clear brominbaserade 
vattenreningssystem inte bara dina spaupplevelser utan bidrar 
också till ditt välbefinnande.

in.clear
Klart, rent och mjukt vatten vid varje badtillfälle.

Läs mer på www.dailymail.co.uk/health/article-156070/The-good-bath-guide.html

mind, body and soul
optimized spa experiences and real contributions to your well being



stress terapi
Och andra fördelar med att koppla av i rent, mjukt och varmt spavatten



Den varma massage du får från ditt spa är en flytande terapi, en 
lugnande vattenbehandling, med verkliga terapeutiska och 
psykologiska fördelar som uppnåtts från den tid du ägnar dig åt 
att slappna av och varva ner.

Förnimmelserna, värmen och massagen du känner från vattnet 
tar över ditt sinne och sätter dig i ett tillstånd av total 
avslappning. Problem, bekymmer och andra frustrationer i ditt 
hektiska liv försvinner. Du kopplar från din stress medan du 
återhämtar dig och din kropp.

Daglig massage i spabadets varma vatten, förstärkt av 
tydligheten och renheten hos Geckos vattenreningssystem, 
minskar signifikant dina stressnivåer (kortisol och kromogranin) 
och är ett effektivt sätt att minska ångest.

in.clear
Den ultimata lösningen för vattenrening av spabad.

Läs mer på www.painscience.com/articles/bathing.php



terapi för kroppen
Flytande massage och spa-stretching för ömma muskler.



Varmt masserande vatten runt din kropp mjukar upp 
bindevävnad, läker ömma muskler, återhämtar dem och 
förbättrar musklernas flexibilitet och elasticitet. En fantastisk 
terapi för ryggsmärta och muskelstyvhet.

Stretcha i det klara, rena, mjuka och varma vattnet i ditt 
spabad för att lindra muskelsmärta. 
Vattnets värme underlättar övningarna och dess flytkraft och 
rörelse gör utdrag lättare att utföra och mer avslappnande.
När en spamassage följs av försiktig stretching så försvinner 
kramper, smärtor och spänningar och de lugnande effekterna 
på dina muskler är uppenbara. Att göra det i ett rent behandlat 
spavatten ökar känslan av välbefinnande.

in.clear
Klart, rent och mjukt vatten för optimal spamassage

Läs mer på www.painscience.com/articles/bathing.php



hälsosam vana
Klart, rent, mjukt och varmt spavatten bidrar positivt till din hälsa



Att ta ett spabad regelbundet bidrar positivt till din hälsa på 
flera sätt.

Från ånga som fuktar näsgångarna, varmt vatten som ökar 
blodcirkulationen till kroppsmassage och avslappning som 
släpper ut smärtstillande endorfiner i hjärnan. 
Att bada i spabad är en hälsosam vana!

Det låga saltbehovet i in.clear systemet och frånvaron av hårda 
kemikalier ger en perfekt känsla i spavattnet.

in.clear
perfekt känsla i ditt spavatten

Läs mer på www.prevention.com/mind-body/natural-remedies/science-backed-reasons-take-bath



termisk träning
En hälsosam badupplevelse varje gång du använder ditt spa



thermal workout
a healthy bathing experience every time you use your spa 

Varmt vatten öppnar hudens porer, ökar blodcirkulationen och 
gör att du svettas. Denna hälsosamma process tar bort toxiner, 
bakterier och virus från din kropp och stimulerar dess 
immunsvar.

Med ökad blodcirkulation minskar blodtrycket och 
hjärtfunktionen förbättras. Din kropp använder sig bättre av 
dess insulin, vilket minskar blodsockernivåerna. Denna 
avslappnande termiska träning bidrar till förbättrad hälsa.

In.clear genererar och släpper ut bromin i vattnet för att 
eliminera mikrobiologiska föroreningar såsom vattenburna 
bakterier, alger och organiskt material från de badande för en 
avkopplande, trevlig och hälsosam badupplevelse i rent och 
mjukt vatten varje gång.

in.clear
spavatten så rent, klart och mjukt som det kan bli.

Läs mer på www.sunflowernaturals.com/article_bath_benefits.shtml



sömnterapi
öka kvaliteten på din sömn



Ett nattbad i det klara, rena, mjuka och varma vattnet i ditt 
spabad är ett naturligt sätt att förbättra och förbereda sömn.
Avkoppling i ditt spa ökar långsamt kroppens temperatur. När 
du kommer ut ur vattnet återgår kroppen till ett kallare 
tillstånd. Din hjärna släpper ut melatonin och hjälper dig att 
somna snabbare och förbättra din sömnkvalitet.
In.clear systemet producerar inte stötande lukt, är milt för  
huden och är lätt att använda, vilket gör det till det bästa valet 
för spavattenrengöring.

in.clear
Den bästa, rena och mjuka vattenterapiupplevelsen

Läs mer på www.huffingtonpost.com/2013/11/07/benefits-of-baths_n_4228366.html



hudterapi
Genom naturlig rengöring av spavatten



Att masseras i rent, mjukt och varmt vatten är som en naturlig 
rengöringsprocess. Det öppnar upp porer och tar bort gifter 
som lämnar huden mjuk och silkeslen.
Vatten hydratiserar de övre skikten i huden. Det rengör sekret, 
smuts, bakterier, mikroorganismer, död hud, kosmetika och 
hudvårdprodukter. Det mjukar upp huden så att fuktgivare som 
appliceras efter spabadet lätt kan absorberas.
Genom att eliminera all organisk substans från de badabde i 
spabadet förblir vattnet rent och föroreningfritt.

in.clear
Rent och föroreningsfritt spavatten

Läs mer på www.thehealthsite.com/diseases-conditions/top-11-reasons-you-need-to-bathe-everyday-sh214/



in.clear
Gecko's in.clear brominbaserat vattenreningssystem för spabad
är väldigt lätt att använda och praktiskt taget underhållsfritt. Systemet 
möjliggör programmering av personliga inställningar och justering av 
brominnivåer direkt från panelens knappar. Du behöver aldrig 
använda några andra hårda kemikalier i ditt spa.
Även om du är borta från spabadet i flera veckor kan du vara säker 
på att njuta av ett klart, rent och mjukt spavatten när du är tillbaka.

in.k200 knappsats

Som ett fristående system kommer 
in.clear med en användarvänlig 

knappsats.

in.k800 & in.k500 huvudenhet

På ett Gecko drivet spabad styrs 
in.clear från huvudenheten.

Läs mer på www.inclear.ca



in.clear
Så lätt att använda och praktiskt taget underhållsfri

http://www.inclear.ca/whatdoesitdoforme/

Automatisk generering av bromin

Vattnet förblir rent även om spabadet 
inte används på några veckor. Systemet 

justerar cirkulation och filtrering för 
aktiveringstider och avstängningstider.

Inga ytterligare kemiska produkter

Det låga saltbehovet och frånvaron av 
hårda kemikalier ger rent vatten för en 

perfekt spakänsla.

Enkel justering (underhållsläge)

Ställ in värden för ditt spa. Underhållsnivån 
övervakas och kontrollerar brominnivåer i 

ditt spa.

Enkel nivåjustering (boost-läge)

Boost knappen gör det enkelt att justera 
in.clear-prestanda för olika badbehov. 
Extra bromin produceras vid behov.

Självdiagnostik 

Panelmeddelanden och indikatorer 
meddelar om du behöver lägga till 

BromiCharge-salt för att uppnå optimal 
brominframställning.

Lätt på sinnena

Lätt att använda,  ingen stötande lukt, 
skonsam mot huden och det bästa 

systemet för spavattenrening.

in.clear
bromine based water sanitization system for spas & hot tubs

Gecko’s in.clear is very easy to use and is virtually maintenance free. 
It allows the programming of personal settings and adjustment of 
bromine levels right from your spa's main keypad, on Gecko driven 
spa models, or on its dedicated keypad when installed as a standalone 
unit. Once set, in.clear will consistently generate bromine based on 
your selection. You will never need to add any other harsh chemicals 
to the water of your spa.

Even if your schedule keeps you away for weeks, you are sure to 
enjoy a clear, clean and soft spa water experience when you return.

in.k200 dedicated keypad

As a standalone system, in.clear comes
with a user friendly keypad.

in.k800 & in.k500 main keypads

On Gecko driven spa models, in.clear is 
controlled from the main keypad.

more info at www.inclear.ca



sinne, kropp och själ
Vattenterapi med klart, rent, mjukt och varmt vatten








