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Oksygen er kjent for å stimulere kollagenproduksjonen 
som resulterer i ren, fuktig og myk hud.

Porer (70 mikroner) Våt oksygen absorberes

Hud

MikroboblerNegativt ladede mikrobobler 
trekkes mot porene

Hva er MicroSilk®?

- MicroSilk® er oksygenterapi basert på mikrobobleteknologi. 
  Denne øker oskygenet i vannet opptill 70% mer enn vanlig springvann med mikrobobler
  rundt 50 mikroner pr.diameter.

- Disse små mikroboblene har en svært helsebringende e�ekt da de trenger inn i hudens porer, 
  �erner urenheter og tilfører fuktighet. 

- Dette gir en helsebringende e�ekt da det gir fuktighet til tørr og sår hud. Psoriasis , eksem, utslett, 
  sår hud og andre hudproblemer vil raskt forbedres etter bare ett bad

- MicroSilk® gir vannet en melkehvit farge på grunn av de oksygenrike microboblene. 
  Den øker kollagen produksjonen, stimulerer immunforsvaret, dreper bakterier på hudover�aten og 
  reduserer linjer og rynker.
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- Jeg bader i Microsilk badekaret to ganger i uka og det hjelper meg med å holde psoriasisen i sjakk.
  Jeg har ikke �ass,og psoriasisen klør langt mindre nå enn tidligere.Badekaret har gitt meg en ny hverdag,
  og jeg er glad for at jeg har det hjemme hos meg selv slik at jeg kan bruke det ofte.
  Jeg bruker fuktighetskrem på huden etter bading.
  Mvh Arild Dahlen 28.02.16

- Helt magisk, etter ca 4 uker med microsilk ble det en merkbar forandring av psoriasisen, 
  døde hudceller forsvant og huden ble mykere og jeg slapp å gå med sprukken hud, noe som resulterte 
  i kløe og svie. Denne er borte nå.  Interform microsilk Anbefales!!
  Mvh Rune Pettersen 29.02.16

- Man trenger  ikke reise bort for å få den gode spa opplevelsen.Vasker vekk både stress og død hud.
  Hjelper igjennom en kald vinter, til å myke opp tørr og sprukken hud. Selvpleie kan også deilig.
  Jeg har hatt en alvorlig mengde med  psoreasis. Jeg har vært på helsereise. Men etter at jeg begynte på 
  Humira(biologiske medisiner) og bading. Har jeg ikke brukt noen annen type behandling. 
  Ingen lysbehandling , ingen salver, ingen fuktighetskrem. Jeg har fått et nytt liv. 
  Humira skal nok ha største parten av æren. Men bading skal Jaggu ha sin del av æren også. 
  Den er med på å holde huden myk og smidig( ung).
  Mvh Bjørn Jørgensen 29.02.16

 - Jeg har veldig god e�ekt av microsilk, da jeg er sterkt angrepet av psoriasis. 
  Bader 4-5 ganger i uka for å holde huden myk. Microsilk �erner den løse huden hver gang jeg bader 
  så jeg slipper å drysse løs hud overalt hvis jeg klør litt på psoriasisen. Har også redusert pillene jeg tar 
  fra 7 til 4 i uka. Er utrolig fornøyd med badekaret. Kan anbefale det på det sterkeste til dem som har psoriasis
  Mvh Akton Hjort  25.02.16

 - Jeg har kraftig psoriasis over store deler av kroppen, og har benyttet Microsilk som behandlingskar i 
  snart et år. Jeg opplever at badingen  med Microsilk gir mye bedre glød til huden, og over�aten der 
  huden er angrepet blir mye mindre hissig når jeg bader jevnlig.  Føler at huden er mindre tørr, 
  og dessuten er det behagelig å bade
  Mvh Mari-Ann Amundsen 26.02.16

Utsagn fra brukere:

 

- Min sønn på 6 år har en veldig sjelden hudlidelse som heter Lammelær Iktyose (Type 1) 
  Dette innebærer at  huden er skjellende,tørr og oftest fortykket,særlig i det øverste hornlaget. 
  Avstøting og nybygging av hudceller virker ikke som det skal,og det medfører mye kløe. 
  Vi må derfor skrubbe vekk den over�ødige huden i karbad,samt at vi må smøre huden med fete kremer 
  �ere ganger daglig. Vi har nå anska�et oss Microsilk badekar for og se om det vil ha noen innvirkning på 
  huden. Allerede etter 2 bad merket vi forskjell,den over�ødige huden var lettere og få av samt at huden 
  holdt mye bedre på fuktigheten. Vi har nå brukt Microsilk annen hver dag i noen mnd og ser en tydelig 
  forbedring . Det er ikke så mye oppbygging av hud lenger og det er mye lettere og få av! Vi har halvert 
  smøringa fra 7-8 ganger daglig til 3-4 ganger daglig.  Kløen i huden er også betraktelig mindre og han 
  sover nå hele natten uten å våkne av kløe  :) Min sønn synest også at det er veldig morsomt at det ser 
  ut som han bader i melk :) At noe så enkelt som Microsilk teknologien kan endre hverdagen så betraktelig 
  er helt fantastisk!
  Mvh Arild Valheim 03.04.16

Interform AS, Øysandvegen 237, 7224 Melhus. Tlf 73825320, mail post@interform.no

www.interform.no  facebook.com/interformas  instagram.com/interformas



Vi har i en lengere periode hatt utvalgte personer spredt rundt i landet som har innstallert 
badekar med MicroSilk® hjemme hos seg. Alle har vært plaget av psoriasis i lengere tid. 
Etter 6 mnd med jevnlig bading, 2-4 ganger i uka, i badekar med MikroSilk® opplever alle en 
forbedring av huden.  Skjellene/hudkakene på de utsatte områder forsvinner og huden er ikke 
fult så hissig som ellers. Det oppleves at MikroSilk®  holder �ekkene i sjakk, huden kjennes mykere 
ut og huden tar til seg kremer lettere. Det klør mindre, det er tydelige mindre tørre områder og 
�assingen er betydelig mindre. De som tidligere har brukt medisiner, salver og steroide kremer 
har kunnet kutte ned på det og noen har etter hvert sluttet helt. Tiden brukt til egenbehandling 
i form av smøring er langt mindre nå enn tidligere, de uttrykker at de bruker mye mindre krefter 
på psoriasisen.
Dersom ønskelig kan vi formidle navn og telefonnummer til testpersoner. Ta da kontakt med oss 
på post@interform.no eller ring oss på 73825320

Før Etter

Før Etter
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MicroSilk® på utvalgte modeller
Interform leverer MikroSilk®  på følgende modeller 

Nemo 

190x85, h 67 cm, d 50 cm, kapasitet 340 liter
180x80, h 67 cm, d 50 cm, kapasitet 320 liter

Leveres som badekar med MikroSilk® samt luftmassasje i kombinasjon med MikroSilk®   

Nemo 

170x80, h 67 cm, d 50 cm, kapasitet 300 liter

Leveres som badekar med MikroSilk®    

Nemo 

160x100/70, h 67 cm, d 50 cm, kapasitet 300 liter

Leveres som badekar med MikroSilk®    



Odin 

180x80, h 60 cm, d 43 cm, kapasitet 250 liter
170x80, h 60 cm, d 43 cm, kapasitet 230 liter
160x80, h 60 cm, d 43 cm, kapasitet 210 liter

Leveres som badekar med MikroSilk®    

Linea 

180x80/90, h 67 cm, d 50 cm, kapasitet 300 liter

Leveres som badekar med MikroSilk®    

MicroSilk® på utvalgte modeller
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Badekar med MikroSilk® leveres ikke med dyser som avbldet    



MicroSilk® på utvalgte modeller
Era Plus 

200x120, h 59 cm, d 44 cm, kapasitet 390 liter

Era Plus 

180x120/70, h 59 cm, d 44 cm, kapasitet 270 liter

Leveres som badekar med MikroSilk® samt luftmassasje i kombinasjon med MikroSilk®   

Leveres som badekar med MikroSilk® 
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Badekar med MikroSilk® leveres ikke med dyser som avbldet    



- Du �nner utstilling av kar med microsilk hos utvalgte steder i landet. Disse er tilkoblet vann og strøm
  slik at du kan se og kjenne på e�ekten av teknologien. Ta kontakt med Interform for nærmere
  informasjon.

- Vi gjør oppmerksom på at kombinasjonen med luftdyser i bunn med  MikroSilk®  ikke anbefales 
  dersom man har mye hudavfall under bading som følge av feks. Psoriasis og Iktyose. 

- For beste mulig e�ekt av behandlingen anbefaler vi min. 3 bad i uka a’ 20 min.

- Vi anbefaler at man velger ett badekar med god dybde slik at man får dekt hele kroppen med vann
  og dermed får størst mulig e�ekt av mikroboblene.

- Enkelt renhold med SunWac 2 rensevæske eller SunWac 3 rensetabletter som haes opp 
  i vannet etter endt bruk. Start pumpen og la gå i noen minutter før karet tappes ned. 

- Svært enkelt i bruk med en start og stopp knapp. Badekar med MikroSilk® har en dyse samt ett innsug.

  
Strømforbruket i badekar med MikroSilk® er 1250W. 
Strømforbruket i kar med MikroSilk® og luftmassasje 1700W.

Ta gjerne kontakt med oss eller en forhandler ved spørsmål, eller du ønsker å snakke med
en bruker av MikroSilk®.  Vi har Nemo 170x80 badekar med MikroSilk®  i vårt demo rom på fabrikken
utenfor Trondheim.

Interform AS
Øysandvegen 237,7224 Melhus
Tlf :73825320
Mail: post@interform.no
www.interform.no
Åpningstider man-fred 08.00-16.00

Interform AS, Øysandvegen 237, 7224 Melhus. Tlf 73825320, mail post@interform.no

www.interform.no  facebook.com/interformas  instagram.com/interformas

Annen nyttig informasjon

MicroSilk® and the MicroSilk® logo are trademarks or registered trademarks owned by Jason International, Inc.


