BIO SAC 200
Dé nieuwe en natuurlijke manier van opbaren
Op dit moment bent u bezig met het maken van een aantal cruciale keuzes ten
aanzien van het afscheid van uw dierbare. Wij snappen dat u dit heel moeilijk vindt.
U kent waarschijnlijk de huidige mogelijkheden voor (thuis)opbaring; de koelplaat
en de tot op heden minder vaak toegepaste methode van lichte balseming
(Thanatopraxie) of eventueel graszoden. Wij willen u echter graag informeren over een
nieuwe, geheel biologische en ecologische, opbaarmethode; de Bio Sac 200.

WAT IS BIO SAC 200?
Bio Sac 200 is een techniek om overledenen zo goed mogelijk te conserveren
en de ontwikkeling van geuren tegen te gaan vanaf het moment dat de dood is
geconstateerd door de arts tot aan het moment van definitief afscheid. Dat is fijn voor
u als nabestaande, want u wilt uw dierbare graag zo dichtbij mogelijk houden en als
u daar behoefte aan heeft, kunnen blijven zien en aanraken tot aan de dag van de
uitvaart.

100%
100%
NATUURLIJK

ECOLOGISCH
BEWAREN

NIET INVASIEVE
METHODE

GEEN NARE
GEUREN

HOE WERKT BIO SAC 200?
De techniek houdt in dat er, afhankelijk van hoe lang uw dierbare opgebaard blijft,
twee of meer filters
gedesinfecteerde
vanoverledene
het lichaam van
zakjes direct
direct op
op de
de droge
droge en
huid
van het lichaamhuid
van de
de
overledene
gelegd.
Daarover
de mooie
kledinglijkwade.
of een mooie lijkwade.
worden
gelegd.worden
Daarover
de kleding
of een
De Bio Sac 200 bestaat uit 2 hoofdbestanddelen; actieve koolstof en geïmpregneerde
klei,
de gassen
enisgeuren
die vrijkomen
bij het ontbinden
hetuit
lichaam
klei. die
Actieve
koolstof
een verbinding
die specifiek
geuren envan
vocht
het lichaam
adsorberen.
Klinkt misschien
technisch.
Dit komtzodanig
omdat hier
een scheikundige
van de overledene
absorbeertwat
wanneer
het lichaam
van vocht
is verzadigd dat
wet:
de Van
Dertreedt.
Waalskrachten wet op is toegepast. Mocht u hier meer willen lezen
dit naar
buiten
hoe het nu precies werkt kijkt u dan op onze website; www.biosac.nl of vraag
het
Hij of zij kanklei
u hierover
meer
over vertellen.
Ookuw
de uitvaartondernemer.
werking van de geïmpregneerde
berust op
de absorptie
van gassen
en geuren. Door de werking van Bio Sac 200 kan het lichaam van de overledene,
Uw
geliefdevan
blijft,
afhankelijk
hoe het lichaam
zichtechniek
gedraagtwordt
nadat de
afhankelijk
hetnatuurlijk
aantal zakjes
dat bij van
de toepassing
van deze
dood
is ingetreden,
vijfworden
tot zeven
dagen mooi opgebaard.
gebruikt,
gemiddeldgemiddeld
5 dagen lang
opgebaard.

WAAROM KIEZEN VOOR OPBAREN MET BIO SAC 200?
De Bio Sac 200 wordt gebruikt voor het (thuis) opbaren van uw dierbare. Er is geen
koelplaat en of ingrijpende behandeling nodig. Het kost geen energie en is daardoor
minder belastend voor het milieu. U heeft geen hinder van het gezoem van een
koelplaat. Doordat het lichaam niet gekoeld wordt, zal uw dierbare bij eventuele
aanraking minder koud aanvoelen. Een opbaring met de Bio Sac 200 methode vormt
geen belemmering voor de keuze van uw uitvaart. Uw dierbare kan zonder bezwaar
begraven of gecremeerd worden. Het is immers een ecologisch product.
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