
Vanliga frågor om Therasage IR Bastu

Vad är en infraröd bastu?
 
En infraröd bastu har värmeelement som utstrålar infraröd värme. Infraröd 
värme går direkt in i kroppen jämfört med värmen i en traditionell bastu, som 
endast värmer upp luften. Det är mycket effektivt och erbjuder flera 
hälsofördelar. 
 
Therasage Thera360 Full Spectrum Sauna är en avancerad infraröd bastu med 
fullt spektrum infraröda frekvenser, dvs bastun ger värme från alla tre infraröda 
frekvenser: nära (NIR), medellång (MIR) och långt (FAR). I Thera360 Plus 
introduceras även "Tri-Lite"-paneler som förbättrar de nära infraröda 
frekvenserna och lägger till rödljus frekvenser. 
 
________________________________________________________________
 
Vad är skillnaden mellan infraröd bastu och vanlig bastu?
 
Infraröd går direkt in i kroppen och värmer kroppen inifrån så man klarar 
värmen bättre och man ”detoxar” djupare. Traditionell bastu värmer upp luften 
som sen i sin tur värmer din kropp. Luften blir mycket varm och för många kan 
detta ofta upplevas som obehagligt och gör det svårt att andas. En traditionell 
bastu är dock hälsofrämjande pga att du svettas - ändock svettas du bara ytligt 
och får inte den djupgående avgiftningen som infraröd terapi ger.

 
________________________________________________________________
 
Vad ger en infraröd bastu för hälsofördelar?
 
- Förbättrar cellenergin och mitokondriernas funktion.
- Reducerar inflammation och smärta.
- Förbättrar cirkulationen.
- Förbättrar syretillförseln i blodet.
- Stödjer kroppens avgiftning.
- Stärker immunförsvaret.
- Bränner kalorier och reducerar celluliter.
- Kan ge bättre sömn och koncentration.



- Infraröd bastu hjälper kroppens återhämtning och hjälper även vid muskel- 
och ledvärk tack vare den infraröda strålningen som går direkt in i kroppen.

- Infraröd värme ökar cirkulationen och värmen blockerar kroppens egna 
smärt receptorer. Det är således fördelaktigt vid reumatism och fibromyalgi. 
Värmen kan minska styvhet i lederna.

- Genom att avgifta kroppen märks en förbättring av hudkvaliteten. Porerna 
öppnas och gifter frigörs. Infraröd värme påverkar kollagenproduktionen och 
ökar hudens elasticitet. Regelbunden användning kan hjälpa till att minska 
celluliter och motverka vattenuppbyggnad i kroppen.

- Infraröd bastu ger även en härlig känsla av välmående och avslappning vilket 
oftast bidrar till bättre sömn.

________________________________________________________________
 
Vad är skillnaden mellan infraröd värme och infraröd värme med fullt 
spektrum?
 
Fullspektrum infraröd energi omfattar alla tre frekvenser: nära (NIR), 
medellång (MIR) och lång (FAR). Therasage Thera360 ger värme från alla tre 
frekvenser.
- FAR är viktigt för att förbättra cirkulationen och den metaboliska funktionen. 

Den hjälper till med djupgående vävnadsavgiftning (särskilt vid avgiftning 
av tungmetaller) och förbättrar syretillförseln till blodet och kroppens 
vävnader.

- MIR kan tränga in i mjukvävnad i större utsträckning. De kan hjälpa till med 
inflammation, smärta och minska den totala läkningstiden.

- NIR absorberas strax under hudytan och främjar huden. Den främjar 
hudförnyelse, cellhälsa, sår läkning och vävnadstillväxt.

- I Thera360 Plus introduceras även ”Tri-Lite"-paneler som förbättrar de nära 
infraröda frekvenserna och lägger till rödljus frekvenser. 

- Dessutom har saunan turmalinstenar som genererar ett överflöd av negativa 
joner och badar din kropp från varje vinkel i mjuka fullspektrum infraröda 
frekvenser och negativa joner. 
_________________________________________________________

 
Vad är röda ljusfrekvenser och hur skiljer det sig från infrarött ljus? 
 
Rött ljus är synligt för ögat och är mest effektivt för användning på hudens yta. 
Rött ljus upptar slutet av det synliga spektrumet med våglängder på 630 nm - 



700 nm. Infrarött ljus är osynligt, och när man ökar våglängden, från rött till 
infrarött, ökar man också hur långt frekvenserna tränger in i kroppen.

________________________________________________________________
 
Vad är Therasage ”Tri-Lite"-paneler?
 
”Tri-Lite"-paneler lägger till rödljus frekvenser och förbättrar de nära infraröda 
frekvenserna. ”Tri-Lite" är en exklusiv lysdiod (LED) som kortfattat genererar 
de helande ljus frekvenserna i det röda ljusspektrumet - 600 nm - och det nära 
infraröda spektrumet genom 980 nm från varje diod. Detta ger en extra 
blandning av röda och NIR-frekvenser (nära) till det infraröda i själva bastun.
 
_______________________________________________________________

Kan du förklara var den infraröda värmen mellan (MIR) och långt (FAR) 
kommer ifrån inne i bastun?
 
Det fulla spektrumet (osynligt för ögat) kommer från tre komposit paneler i 
omkretsen i själva saunan. Tri-lite panelen längst fram har en rött ljus (synligt 
för ögat) och två NIR-frekvenser.
 
________________________________________________________________
 
Vad är elektromagnetisk frekvens (EMF)?
 
Elektromagnetisk frekvens, eller EMF, är energi som avges av alla elektriska 
apparater med växelström (AC), trådlösa internet routrar - 5G-nätverk, blåtands 
apparater, RF-apparater, mobiltelefoner, många av våra hushållsapparater med 
mera. Dessa frekvenser oscillerar på en högre nivå än vår kropps naturliga 
energifält. Världshälsoorganisationen (WHO) har förklarat att höga nivåer av 
EMF kan vara skadliga för vår hälsa.
 
________________________________________________________________
 
Hur kan Therasage bastu vara utan elektromagnetiska frekvenser (EMF)? 
Förklara hur det går till.



Therasage använder sig av tre metoder - avskärmning, blockering och 
harmonisering. Skärmning och blockering sker med speciell silverbelagd 
trådisolering i saunan och genom att ingjuta paramagnetiska peizio-
jordmaterial.  Harmoniseringen sker genom att trycka in mer än 200 frekvenser 
i ett chip som genererar ett biofält som expanderar 3 meters omkrets och som 
stödjer kroppens biofält.
 
________________________________________________________________
 
Men det är LED lampor i Therasage Tri-Lite, är inte det dåligt?
 
Generellt är LED inte lika fördelaktig som glödlampor. Men Therasage TriLite 
panel med rött ljus är ovanlig, det är en polykromatisk design tillverkad av 
Therasage, med handplockade frekvenser, som testats för att sända en frekvens 
som bäst matchar våra egna kroppars frekvensmönster.
 
________________________________________________________________
 
Vad är era rekommendationer för bastun, hur länge ska jag sitta?
 
-  Börja med 50-60 grader 20-30 minuter om dagen om du är vid god hälsa.
Vi föreslår att du börjar med 50 grader vid den första sessionen. Stanna inte 
över 30 minuter i bastun. 
- Om du har upplevt liknande behandlingar tidigare kan du börja med en 

temperatur på högst 70 grader. Om du känner dig yr eller svimfärdig så 
avsluta behandlingen direkt och lämna saunan. Drick vatten.

- Äldre barn kan testa bastun i kortare perioder: 10 min i 40-43 grader.
 
Viktigt: Drick alltid ca 3 dl vatten innan och efter användning.
Lägg en handduk över fotpallen och över stolen för att absorbera svett och 
gifter och göra det bekvämare. Du kan sedan lätt tvätt handduken. 
 
Djupare detox:
 
Torrborstning påverkar ett av kroppens största och mest komplexa organ: 
huden. En försiktig borstning före bastubadet fungerar som en lätt exfoliering 
genom att öppna och avlägsna tilltäppta porer, avlägsna döda hudceller och 



stimulera cellförnyelsen. Detta ökar också blodflödet och uppmuntrar 
avgiftningsprocessen.
 
Vid sjukdom:

Om du har diabetes, pacemaker, hjärtsjukdom, blodsjukdom, väldigt högt eller 
lågt blodtryck så ska du först konsultera med din doktor.
Använd inte saunan vid feber.

Märk: Saunan är inte tänkt för gravida eller små barn. Äldre barn kan testa 
bastun i kortare perioder: 10 min i 40-43 grader.

Kan man få detox symptom i bastun?
 
Ja, ifall du sitter i bastun för mycket på för kort tid. Då kan du bli trött, må illa 
och få huvudvärk. Minska då användningen och drick vatten. Börja försiktigt 
med 20-30 min i 50-60 grader några gånger i veckan.
__________________________________________________________

Kan man ha huvudet i bastun?
 
Hjärnan är känsligare för värme än resten av kroppen. Man kan stoppa in 
huvudet en stund (5-10 min) men inte hela tiden.
 
________________________________________________________________
 
Varför säger man att det är bra att ha en bastu där huvudet sticker ut?
 
Kroppen under nacken tål mer värme än vad huvudet (hjärnan) gör. Det 
effektivaste sättet att starta ett naturligt immunsvar är att höja kroppens 
kärntemperatur (hypertermi eller feber). Detta är kroppens främsta försvar mot 
invaderande främmande virus och bakterier. Faktum är att bakterier och virus 
börjar dö vid högre temperaturer än normalt. Vid högre temperaturer börjar 
hjärnan faktiskt påverkas negativt. Therasage har därför utvecklat Thera 360 
bastun för att effektivt höja kroppstemperaturen utan att påverka hjärnans 
temperatur.
________________________________________________________________
 




