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BIO VITAL
ELECTROLYSE VOETSPA | ELECTROLYSIS FOOT SPA

BIO VITAL
ELECTROLYSE VOETSPA | ELECTROLYSIS FOOT SPA

Afmetingen | Measurements:   Bio Vital 181x233x87mm   
     Voetbad |  Foot tub 377x137x416mm

Gewicht | Weight:    Bio Vital 1,6kg 
     Voetbad |  Foot tub 0,9kg

Stroombron | Power source:    230 V ~ 50 Hz 

Nominaal vermogen | Rated power:  max. 33 Watt

Certificaten | Certificates:   

Armband | arm belt

Buikband | abdominal belt

Hoofdstuk plug |  
mains plug

 Tens | TENS

Voet tub | foot tub

Controle paneel | control device

ZOUT ELECTROLYSE, ELECTRODEN EN TENS BESCHIKBAAR OM 
EXTRA AAN TE SCHAFFEN!

SALT ELECTROLYSIS, ELECTRODES and TENS  
available to buy additionally!

Elektrode | 
electrode

Electrolyse zout | electrolysis salt
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HYDROTHERAPIE BEHANDELING  
MET BEHULP VAN WATER

HYDROTHERAPY – 
TREATMENT USING WATER

ONTGIFTEN EN  
ZUIVEREN

DETOXIFY 
& PURIFY

Hydrotherapie bestaat uit behandelingen waarbij bijvoor-
beeld water wordt gebruikt om pijn te verlichten. Tegenwoor-
dig wordt de hydrotherapie, die bestaat uit veel verschillende 
behandelingen om de fysieke conditie te verbeteren, uitge-
breid met het gebruik van een constante gelijkstroom. Het 
water wordt gebruikt om een aangename, gelijkmatige door-
stroming van de gelijkstroom te geven. 

Deze constante gelijkstroom heeft een effect op het mense-
lijk lichaam en deze procedure wordt elektrolyse genoemd. 
Bij het bio vital voetbad wordt de voordelige combinatie van 
hydrotherapie en elektrolyse gebruikt.

Hydrotherapy consists of treatments in which water is used to 
alleviate pain, for example. Nowadays, hydrotherapy, which 
consists of many different treatments to improve the physical 
condition, is being expanded by the use of a constant direct 
current. The water is used to give a pleasant, even flow of the 
direct current. 

This constant direct current has an effect on the human body 
and this procedure is called electrolysis. With Bio Vital foot-
bath the advantageous combination of hydrotherapy and elec-
trolysis is used.

Active zinc ions are released during electrolysis treatment. Zinc 
is a trace element essential to human life, is ingested with food 
and over skin and is involved in numerous metabolic processes. 
For example, it has an impact on the skin metabolism, on the 
immune system, on the effect of various hormones and the acid-
base balance of the blood.

Due to the combination of the special mineral salt with the 
ultra-pure zinc electrodes, the pH value of the water is adapted 
optimally and the ionization (  Balance of negatively and 
positively charged ions in the body) can occur at an optimal 
rate during electrolysis. Conventional electrode materials 
(Steel, nickel, chrome, manganese) can lead to undesirable side 
effects such as contact allergies or skin irritations, and are de-
liberately avoided by us.

In de natuurgeneeskunde zijn ontgiften en zuiveren 
de belangrijkste grondslagen voor succesvolle be-
handelingstherapieën. De stofwisseling wordt ge-
stimuleerd, zelfgenezing wordt geactiveerd en het 
lichaam wordt ontlast. Tegelijkertijd wordt het im-
muunsysteem versterkt, een uitstekende basis voor 
de algemene gezondheid. 

In het dagelijks leven zijn reinigende ontgiftingen 
meestal zeer moeilijk uit te voeren, omdat ofwel de 
benodigde inspanning hoog is, dure apparatuur 
moet worden gebruikt of een therapeut u door de 
afzonderlijke stappen moet begeleiden. 

De Bio Vital Electrolyse ontgiftingsbehandeling is de 
perfecte oplossing! Het biedt de mogelijkheid om 
bij te dragen aan het persoonlijk welzijn en een ver-
hoogde productiviteit op een eenvoudige, risicoloze 
manier. Het basisprincipe is hier elektrolyse, waarbij 
zout bevattend water wordt geïoniseerd door middel 
van een elektrofysische ladingsuitwisseling.

In naturopathy, detoxifying and purifying are the 
most important bases for successful treatment thera-
pies. The metabolism is stimulated, self-healing is 
triggered and the body is relieved of strain. At the 
same time, the immune system is strengthened, an ex-
cellent basis for general health. 

In day-to-day life cleansing detoxifications are usually 
very difficult to perform as either the effort required is 
high, expensive equipment must be used or a therapist 
has to accompany you through the individual steps. 

The Bio Vital Electrolysis detoxification treatment is 
the perfect solution! It offers the possibility to contrib-
ute to one’s personal wellbeing and increased produc-
tivity in a simple, low-risk way. The basic principle 
here is electrolysis, in which water containing salt is 
ionised through an electro-physical charge exchange.

ELECTROLYSE

ELECTROLYSIS

Zuurheid, afvalstoffen en vrije radicalen in ons lichaam 
worden positief geladen. De Bio Vital produceert een 
overvloed aan negatief geladen ionen voor het fysieke 
evenwicht.

Sourness, waste products and free radicals in our body 
are positively charged. The Bio Vital produces an excess 
of negatively charged ions for the physical balance.

Bij de elektrolysebehandeling komen actieve zink-ionen vrij. 
Zink is een spoorelement dat essentieel is voor het leven van 
de mens, wordt met voedsel ingenomen en is betrokken bij 
tal van stofwisselingsprocessen. Het heeft bijvoorbeeld in-
vloed op de huidstofwisseling, op het immuunsysteem, op 
het effect van verschillende hormonen en op het zuurba-
sis-evenwicht van het bloed.

Door de combinatie van het speciale mineraalzout met de ul-
trazuivere zinkelektroden wordt de pH-waarde van het water 
optimaal aangepast en kan de ionisatie (balans van negatief 
en positief geladen ionen in het lichaam) tijdens de elektroly-
se in een optimaal tempo plaatsvinden. Conventionele elek-
trodematerialen (staal, nikkel, chroom, mangaan) kunnen lei-
den tot ongewenste neveneffecten zoals contactallergieën of 
huidirritaties en worden door ons bewust vermeden.
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