
Natuurzout

Zoutkamer Elst verkoopt ook natuurzout van Königs-
salz voor in de keuken, voor in bad, gezondheids- en 
lichaamsverzorgingsproducten en zoutlampen.

Natuurzout is volledig onbelast, onbehandeld en 
zonder toevoegingen. Het bevat  nog alle essentiële 
mineralen en sporenelementen.

Preventief

Zouttherapie is ook voor mensen die geen aandoe-
ning hebben. Doet u aan topsport, rookt u, woont u 
in een omgeving waar veel luchtvervuiling is of heeft 
u veel stress. Dan is zouttherapie ook iets voor u. Het is
weerstandverhogend en heel ontspannend.

10.00 - 15.00 uur 
10.00 - 19.00 uur
tot       21.00 uur 
09.00 - 15.00 uur

Vrij kunnen ademen? 
Je longen vullen met 
schone en gezonde 
lucht?

Tarieven
1   Sessie €   23,00

5   Sessies € 100,00

10 Sessies € 182,00

1   Kindsessie (25 min. 50 min.) €   11,00

Maandabonnement € 135,00

Gezinsmaandabonnement € 220,00

Halfjaarabonnement € 610,00 € 110,00

Gratis parkeren in de blauwe zone met parkeer-
schijf, maximaal 2 uur. Voor onze ingang en in de 
Dorpsstraat in het centrum van Elst.
Gratis parkeren op de parkeerplaats met 
invalidenparkeerplaats achter ons pand en in de 
omgeving.

Openbaar Vervoer

Station Elst (lopen 15 minuten) of buslijn 14: uitstappen 
bij bushalte Kerkeakkers, N-31(lopen 4 minuten).

Openingstijden 

Maandag en vrijdag  
Dinsdag en donderdag
Woensdag variabel 
Zaterdag 

Contact

Zoutkamer Elst 
Dorpsstraat 116
6661 EP Elst

www.facebook.com/zoutkamerelst

Zoutkamer Elst bevindt zich in het centrum van Elst 
in de Dorpsstraat met de ingang aan de Van 
Hogendorpstraat.

Parkeren
Team

Tel:  0481 356 777 
info@zoutkamerelst.nl 
www.zoutkamerelst.nl

Eva Schrijver, Eric Schrijver en Karin van Lith

€ 18,00 

p.mnd



Wat is Halotherapie?

Halotherapie (het Griekse woord “Halos”) betekent 
zout. Wij gebruiken de term Zouttherapie. Het is een 
inhalatie van fijne natuurlijke zoutdeeltjes.

In onze zoutkamers wordt een natuurlijk klimaat zoals 
in de zoutmijnen en zoutgrotten nagebootst. Er wordt 
Natuurzout verneveld. Dit natuurzout komt als gevolg 
van de minimale grootte zelfs in de onderste luchtwe-
gen, longen en longblaasjes terecht. 

De kamers beschikken over een technische installatie 
die klimaat, luchtvochtigheid, temperatuur en zout-
concentratie regelt. Aan het einde van elke sessie 
wordt de lucht ververst, de lucht wordt van buitenaf 
aangezogen en gaat door een pollenfilter om als echt 
schone lucht in de zoutkamer te komen.

Het effect

Zouttherapie is een natuurlijke geneeswijze, het ge-
neest een aandoening of allergie niet maar het geeft 
wel verlichting van de symptomen.

Hoe verloopt een zouttherapiesessie?

Ontspannen in gemakkelijk zittende kleding op com-
fortabele stoelen of in een zoutbed bij een aange-
name temperatuur van 22-24°C en een luchtvochtig-
heid van 40-60%. 
Indien u het te fris vindt zijn er plaids beschikbaar. In 
verband met de hygiëne krijgt u overschoenen. 

Zachte achtergrondmuziek en licht geven een sfeer 
die leidt tot ultieme rust en ontspanning. U ademt 
droge zoutnevel in, waardoor de slijmvliezen en de 
luchtwegen bevochtigd en gereinigd worden. Het zelf 
genezend vermogen wordt geactiveerd. Een sessie
duurt 50 minuten.

Er zijn twee Zoutkamers waardoor er elk half uur een 
sessie start. U wordt verzocht tien minuten voor aan-
vang aanwezig te zijn en geen 
sterk geparfumeerde producten 
te gebruiken. Tijdens de sessies 
is rust en stilte het uitgangspunt.

U bent van harte welkom!

stress
slaapstoornis

Vastzittend slijm komt los
hoesten neemt af
spastische verschijnselen van bronchiën en 
luchtwegen verminderen
huid geneest en wordt zachter
jeuk vermindert
ademhalingsorganen worden minder gevoelig

Zouttherapie is uitermate geschikt voor Na een aantal sessies verminderen of verdwijnen de 
negatieve verschijnselen (afhankelijk van de aandoe-
ning). Bij een ernstige aandoening geeft vast gebruik 
van de zoutkamer een betere kwaliteit van leven.

De weerstand van het lichaam wordt op een natuurlijke 
manier versterkt.

lage 
longcapaciteit

zwak 
immuunsysteem

hooikoorts
psoriasis
eczeem

allergieën

infecties en 
aandoeningen 
luchtwegen en 

bijholten

Er zijn twee zoutkamers, in de grote zoutkamer wordt 
het zout in droge vorm heel fijn gemalen en als stofjes 
naar binnen geblazen en in de kleine zoutkamer wordt 
het zout opgelost in gedestilleerd water en dan in de 
ruimte verneveld. Het soort aandoening of persoonlijke 
voorkeur kan invloed hebben op de keuze van de 
zoutkamer. 

De kleine zoutkamer is ook ingericht voor kinderen, 
vanaf 6 maanden kunnen kinderen in de zoutkamer.

Heeft u of uw kind astma, COPD, bronchitis, hooikoorts 
of een huidaandoening? Dan is zouttherapie wellicht 
iets voor u. Deze medicijnvrije en natuurlijke 
behandelwijze verlicht de symptomen van luchtweg- 
en huidaandoeningen en versterkt het natuurlijk 
immuunsysteem.




