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De voordelen van floating

Mentale 
positieve 
effecten

Positieve effecten 
op het algehele welzijn

Fysiologische positieve 
effecten

> Vermindert lusteloosheid en vermoeidheid
> Hersengolven veranderen van bèta-golven 
   naar alfa- & thèta-golven 
> Meer mentale helderheid, concentratie en 
   versnelt leerprestaties
> Bevordert het denk- en visualisatievermogen
> Goede basis voor meditatie en mindfulness > Goede basis voor meditatie en mindfulness 
> Bewezen methode voor slaapproblemen, 
   stress, burn-out, angst, depressie, migraine, 
    trauma (PTSS) en whiplash 

> Diepe ontspanning van lichaam en geest
> Vermindert stress en spanning (fysiek en mentaal)
> Verbetert nachtrust
> Versoepeld spieren en gewrichten
> Lichamelijk, mentaal en emotioneel ontladen
> Helpt lichaam ontgiften en werkt ontstekingsremmend
> Herstelt en verzacht de huidconditie (acne, eczeem, > Herstelt en verzacht de huidconditie (acne, eczeem, 
   dermatitis en psoriasis) 
> Boost het immuunsysteem

> Vermindert stresshormoon (cortisol), ACTH, melkzuur 
   & adrenaline
> Aanmaak van gelukshormonen (endorfine en serotonine)
> Bevordert de circulatie van zuurstof en voedingsstoffen
> Verlaagt hoge bloeddruk, hartslag en zuurstofconsumptie
> Meer energie en uithoudingsvermogen
> Verbetert sportprestaties> Verbetert sportprestaties
> Versnelt het herstelproces en revalidatie van blessures
> Natuurlijke pijnstiller (artrose, fibromyalgie, reuma, etc.)
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FLOAT BADEN

Magnesium

Maik Lipsius & Marian van der Heijde

Magnesium is onlosmakelijk verbonden met een gezonde levenswijze. Het is onze passie om de weldaad voor lichaam en 
geest van dit anti-stress mineraal zoveel mogelijk door te geven. Doordat opname via de huid het meest effectief is zijn 
we het gaan toepassen in onze health wellness behandelingen. Het is fijn om de dankbaarheid te ervaren van onze 
klanten die zich na een behandeling in onze health wellness praktijk SenseCity vitaler voelen. Het is onze missie om in 
health wellness een gezondheidsrevolutie te ontketenen

Maik begon samen met Marian van der Heijde in 2012 Permsal Magnesium. In de loop der jaren verwierf hij steeds meer 
kennis over het product. Om zijn kennis met professionele gebruikers te delen, startte hij samen met Marian het 
Magnesium Experience Center. Zo is er een netwerk van meer dan 2.500 praktijkhouders ontstaan in Nederland. 

Marian is gespecialiseerd in magnesiumbehandelingen en onderlegd in geneeskrachtige planten en kruiden. Sinds de 
overname van SenseCity Breda in 2019 verfijnde ze het aanbod van de gezondheidsbehandelingen. Samen delen Maik 
en Marian de passie om een gezonde levenswijze voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken.

Permsal staat voor jarenlange ervaring met het produceren en gebruik van magnesium om de gezondheid van mensen 
te bevorderen. Uit de synergie tussen de voordelen van floating en de opname van magnesium via de huid, werd 
Permsal Concepts geboren. Om de allerbeste kwaliteit te garanderen, werd Permsal importeur en leverancier van 
Float Spa en de Orbit Float. Deze Hongaarse fabrikant en Engelse fabrikant zijn de enige aanbieders van Premium Quality 
floats. Premium omdat deze floats beschikken over een uniek zelfreinigend extern waterreservoir en voldoen aan de 
allerhoogste hygiëne eisen. Een uitstekende basis om een eigen privé health wellness te creëren. 

Premium Floating 
voor zakelijk en privé

We maken de aanschaf van een Premium float of meerdere floats 
voor iedere onderneming en particulier mogelijk. We bieden complete begeleiding
en ontzorging op maat om een unieke health wellness spa beleving te creëren.
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Wat is floating?

De positieve 
effecten van 
floaten

Tijdens het floaten ervaren de hersenen geen tot weinig prikkels, 
dit wordt sensorische deprivatie genoemd. Het tijdelijk ontbreken 
van de zwaartekracht ontlast je spieren en gewrichten, waardoor 
ze volledig ontspannen. Ook de gewichtloosheid laat je spier- 
spanning dalen. Omdat je float in een omgeving waar de 
temperatuur gelijk is aan je lichaamstemperatuur, blijf je in die 
constante toestand van diepe ontspanning.constante toestand van diepe ontspanning.
Vervolgens vertragen de hersengolven van Beta (wakker) naar 
Thèta-hersengolven (overgang naar slaap of wakker worden) - dit 
is het onderbewustzijn en ultieme plek van diepe ontspanning. 
Het is de optimale staat voor de hersenen om het evenwicht 
(homeostase) in lichaam en geest te herstellen.

Door de directe opname van magnesium via je huid vindt herstel 
plaats in je lichaam en door het loslaten van de opgebouwde plaats in je lichaam en door het loslaten van de opgebouwde 
spierspanning komen afvalstoffen vrij. Ook worden stress- 
hormonen vermindert en maak je ‘geluksstofjes’ aan.

Hierdoor kan floaten bijdragen aan het verminderen van klachten 
voortkomend uit ziektes en blessures en angst verlichten. 
Floaten in magnesium behoort tot de meest gezondheids-
bevorderende toepassingen.

Floaten is gewichtloos drijven in magnesiumwater (zout) en dat is geheel  unieke ervaring. Je ervaart totale ontspanning 
door het zwevende gevoel in combinatie met de opname van magnesium. Het mineraal magnesium zorgt dat het 
opgebouwde zuur in je lichaam vermindert, waardoor je spieren ontspannen en je zenuwstelsel kalmeert.

Het water in de float heeft een temperatuur van 36 graden, gelijk aan lichaamstemperatuur. Hierdoor weet het lichaam 
niet meer welke delen in contact staan met het water, waardoor men een aangenaam gevoel van drijven beleeft.
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Voor
wie en 
waarom?

Iedereen! (top)sporters, drukke (gestresste) zakenmensen, 
studenten, vermoeide medewerkers. Mensen die last hebben 
van stress, heup- en ruggengraat aandoeningen, pijnlijke spieren 
en gewrichten, astma of (huid)allergie symptomen. En natuurlijk 
voor mensen die gewoon willen ontspannen.

Door de directe opname via de huid, draagt floaten in magnesium-
water bij aan het oplossen van een water bij aan het oplossen van een magnesiumtekort. Een tekort 
dat voortkomt uit diverse oorzaken zoals het lage magnesium 
gehalte in groenten door de huidige landbouwmethoden, stress 
waardoor ons lichaam om extra magnesium vraagt en de 
disbalans tussen calcium en magnesium in ons lichaam door de 
grote zuivelconsumptie in Nederland.

Bekende 
floaters

Veel beroemdheden en professionele sportbeoefenaars profiteren 
van de positieve effecten van het floaten in magnesium. Diverse 
teams waaronder de Buffalo Bills uit de Amerikaanse National 
Football League, evenals tennisser Novak Djokovic, Falkirk Football 
club uit Schotland en basketballer Shaquille O’Neal. Ook enkele 
Amerikaanse luchtmacht- en NAVO-vliegbasissen gebruiken de 
float voor het bevorderen van mentaal en fysieke prestaties. float voor het bevorderen van mentaal en fysieke prestaties. 

4



Een gezonde 
calcium vs magnesium 
balans 

Alle cellen in het lichaam functioneren door een gezonde 
balans tussen magnesium en calcium. Calcium is 
verantwoordelijk voor het aanspannen van de spieren en 
magnesium voor het ontspannen van spiercellen. 

Bij een gezonde spiercel zal de cel samentrekken om aan 
te spannen en wanneer dit niet meer nodig is, beschermd 
magnesium de cel door het calcium uit de cel te duwen. magnesium de cel door het calcium uit de cel te duwen. 
Dit is een continu en snel proces. Bij een magnesiumtekort 
wordt dat proces verstoord en zal het spierweefsel zich 
blijven aanspannen. Daarom is magnesium nodig om 
spieren weer te laten ontspannen. Door dit mineraal via 
de huid aan te vullen worden vele klachten als 
spierkrampen, stijve spieren, hoofdpijn en pijnlijke 
gewrichten voorkomen. gewrichten voorkomen. 

Gemiddeld heeft een mens ongeveer 400 milligram 
magnesium per dag nodig. Voldoende magnesium in het 
lichaam helpt spieren te ontspanning en het 
cortisolgehalte (stress) te verminderen. Daarom staat 
magnesium bekend als het antistressmineraal.
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Premium Floating voor business en privégebruik

3 Premium Floating modellen

Orbit Float Cabine Het ontwerp van de Orbit Float voldoet aan de meest 
revolutionaire technologie op het gebied van hygiëne en 
design. De cabine is uitgerust met een smart software 
display en een geautomatiseerd backwash systeem, 
dat zorgt dat het bad na elke sessie leegloopt en volledig 
wordt gedesinfecteerd en gereinigd.

Het ovale design geeft de float een Het ovale design geeft de float een organisch en 
futuristische uitstraling. De grote deksel kan in elke 
gewenste stand staan. Door de voorgevormde leuningen 
en gepatenteerde antislip oppervlakken laten de gebruiker 
gemakkelijk instappen. Tijdens de sessie kan men 
profiteren van de positieve effecten op de 
gezondheid en algehele welzijn.

Er is plaats voor Er is plaats voor twee personen. Door de ingebouwde 
mogelijkheden voor licht- en geluidtherapie is de cabine 
geschikt voor therapie-, health- en wellnessdoeleinden.

Door jarenlange expertise maken we het voor iedere ondernemer en particulier mogelijk om een eigen health wellness 
beleving te creëren. Wij leveren de complete installatie bij jou thuis of in het bedrijf. Bovendien biedt floaten een 
buitengewoon aantrekkelijk verdienmodel dat je eenvoudig in je onderneming intergreert. De Premium Floats garanderen 
de beste kwaliteit op basis van technologie, gebruiksgemak, design en optimaal comfort. Premium omdat onze
floats beschikken over een uniek zelfreinigend extern waterreservoir en voldoen aan de allerhoogste hygiene eisen.  

Alle details van de keuze van een Premium float tot een gepersonaliseerd design worden vooraf besproken en vastgelegd.
Aan de hand van een Aan de hand van een op maat gemaakt advies, van logistiek en bouwtechnisch, voldoen we aan alle wensen voor een 
unieke uitstraling en beleving in jouw privé health wellness spa of badkamer. 
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Floatspa Pod

Floatspa Bad

Het ontwerp van de FloatSpa pod voldoet aan de allerhoogste 
eisen op het gebied van hygiëne en design. De pod is gemaakt 
van antibacterieel sanitair acryl en uitgerust met een 
geautomatiseerd backwash systeem, dat zorgt dat het bad na 
elke sessie leegloopt. Zo kan zowel het magnesiumwater (zout) 
als de float zelf volledig gedesinfecteerd en gereinigd worden. 

Het glanzende design geeft de float een Het glanzende design geeft de float een frisse en 
uitnodigende uitstraling. De grote deksel kan in elke gewenste 
stand staan. Als de cabine dicht is, voelt het ruim en geborgen, 
net alsof je terug in de baarmoeder bent. 

Er is plaats voor twee personen. Door de ingebouwde 
mogelijkheden voor licht-, geluid- en aromatherapie is de 
cabine geschikt voor therapie-, health- en wellnessdoeleinden.

Het Floatspa bad heeft dezelfde kenmerken als de float pod. 
Ook hier garanderen het antibacterieel sanitair acryl en het 
geautomatiseerde reinigingssysteem een uitstekende 
kwaliteit. Dit zorgt dat het bad na elke sessie leegloopt. Zo kan 
zowel het magnesiumwater (zout) als de float zelf volledig 
gedesinfecteerd en gereinigd worden. 

Het Het rechthoekige, open design creëert meer ruimte en dat
is kenmerkend voor de Premium Floating Bad. Het open bath 
design biedt meer ruimte en gezamenlijke beleving. 
Tegelijkertijd profiteer je van de neurologische effecten en 
ervaar je het ultieme gevoel van één zijn met jezelf. 

Er is plaats voor twee personen. Door de ingebouwde 
mogelijkheden voor licht-, geluid- en aromatherapie is het 
Floating Bad geschikt voor therapie-, health- en Floating Bad geschikt voor therapie-, health- en 
wellnessdoeleinden.
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Vergelijk onze 
Floating oplossingen

FloatSpa PodOrbit Float Cabine

Ontdek onze Premium floats. Elk design bevat unieke features.

Uniek en modern design
Customize design kleur naar wens
Licht, geluid en aromatherapie 
beleving
Beste (toekomstige) hygiëne eisen
Geavanceerd backwash systeem
Bedieningsgemak met Bedieningsgemak met 
software display
Één jaar garantie
Tien jaar oppervlakte garantie
L x B x H: 2.50m x 1.77m x 2.30m

FloatSpa Bad
Uniek design met open ruimte 
en instap
Licht, geluid en aromatherapie 
beleving
Beste (toekomstige) hygiëne eisen
Geavanceerd backwash systeem
Bedieningsgemak met Bedieningsgemak met 
software display
Één jaar garantie
Tien jaar oppervlakte garantie
L x B x H: 2.50m x 2m x 60cm 

Ovaal en futuristisch design
Licht en geluid beleving
Beste (toekomstige) hygiëne eisen
Geavanceerd backwash systeem
Bedieningsgemak met Orbit 
software display
Twee jaar garantieTwee jaar garantie
Tien jaar oppervlakte garantie 
L x B x H: 2.65m x 1.68m x  1.15m
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Weidehek 8a
4824 AS, Breda

Bel ons: +31 (0)6 83990190

Heb je 
interesse?

Bezoek onze website

We nodigen je graag uit voor 
een oriënterend gesprek

Email :  info@permsal .nl

concepts.permsal.nl
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