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.
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HOE WERKT BIO SAC 200?
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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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