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Νιώστε καλύτερα με την
υπέρυθρη ακτινοβολία.

Η INFRASMART
ΚΑΙ Η
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΣΑΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑ
Πως λειτουργεί?

Στις μέρες μας όλοι προσπαθούμε

Η καμπίνα InfraSmart σας

να έχουμε πιο υγιή ζωή. Έτσι

επιτρέπει να δραπετεύσετε από την

δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή

καθημερινή πίεση ενώ η πολυτελή

Ο ήλιος είναι η πηγή όλης της

στο τι τρώμε, τι πίνουμε και

ζεστασιά που διαπερνά το σώμα,

ζωής στη γη. Οι ακτίνες του ήλιου

προσπαθούμε να κάνουμε

σας χαλαρώνει προσφέροντας σας

που φθάνουν στην επιφάνεια

περισσότερη άσκηση.

θετική ενέργεια.

του πλανήτη αποτελούνται από

Όχι μόνο θα αισθάνεστε καλύτερα

το υπεριώδες φως (UV), το

Η υπέρυθρη ακτίνα (Infrared) είναι

αλλά θα φαίνεστε και νεότεροι

ορατό φως και την υπέρυθρη

το απόλυτο συμπλήρωμα σε αυτόν

αφού η υπέρυθρη ακτίνα

ακτινοβολία (IR). Η υπέρυθρη

τον τρόπο ζωής και συμβάλλει στην

ανανεώνει το δέρμα και το κάνει

ακτινοβολία είναι αρμόδια για

καθημερινή ευημερία σας.

πιο ελαστικό.

τη μεταφορά της θερμότητας
από τον ήλιο.Όλοι οι ζωντανοί
οργανισμοί έχουν την
ανάγκη αυτής της ακτινοβολίας.
Η υπέρυθρη ακτινοβολία σε μια
καμπίνα InfraSmart θερμαίνει
το σώμα σας. Το σώμα σας
αποκρίνετε με την επιτάχυνση
της κυκλοφορίας του αίματός
σας, με αποτέλεσμα τον ιδρώτα.
Το σώμα σας χαλαρώνει,
απελευθερώνονται οι τοξίνες
και η φυσική αντίστασή σας
βελτιώνεται.

Η θετική ενέργεια
εξασφαλίζει καλή
κατάσταση και φυσική
αντίσταση.

Κάψιμο Θερμίδων.
Έναντι μιας παραδοσιακής
σάουνας, μια υπέρυθρη σάουνα
InfraSmart σας επιτρέπει να
κάψετε τις διπλές θερμίδες.
Αυτό είναι εφικτό επειδή
περίπου 80% της υπέρυθρης
ακτινοβολίας μετατρέπεται σε
θερμότητα σώματος. Έτσι το

Η
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ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ

σώμα πρέπει να ‘’δουλέψει’’
σκληρότερα για να δροσιστεί.
Ένας ενήλικος που
χρησιμοποιεί μια υπέρυθρη
σάουνα για 30’ λεπτά μπορεί να
κάψει 600 με 800 θερμίδες.
Αυτό αντιστοιχεί με περίπατο 2
ωρών! Επιπλέον, περισσότερο
απ’ ό, τι σε μια παραδοσιακή
σάουνα, το σώμα σας όχι μόνο
εκκρίνει υγρά, αλλά τοξίνες και
λίπος.

Οι άνθρωποι που νιώθουν καλά

κυκλοφορία έχει μια επίδραση

έχουν περισσότερη ενέργεια και

παθητικής άσκησης στο

αποδίδουν καλυτέρα. Η σάουνα

καρδιαγγειακό σύστημα. Η παροχή

Infrasmart μπορεί να συμβάλλει σε

οξυγόνου αυξάνεται και οι

αυτό.

συσσωρευμένες τοξίνες
αποβάλλονται. Στην ‘’υπέρυθρη’’

Η θερμότητα που παράγεται σε

σάουνα Infrasmart ένας

μια υπέρυθρη σάουνα αναγκάζει το

συνδυασμός ακτινοβολίας και

σώμα σας να αποκριθεί. Για να

θερμοκρασίας χρησιμοποιείται για

διατηρήσει την κανονική του

την βέλτιστη επίδραση στο σώμα.

θερμοκρασία (37°C), το σώμα,

Εκπομπές Incoloy παράγουν την

ιδρώνει. Το αίμα κυκλοφορεί

υπέρυθρη ακτινοβολία που

ταχύτερα και επιτρέπει στο σώμα

θερμαίνει το δέρμα και τον αέρα.

σας να απελευθερώσει ταξίνες

Έτσι αυξάνεται η θερμοκρασία του

όπως η νικοτίνη και τα βαριά

αέρα στην καμπίνα στο μέγιστο

μέταλλα μέσω της εφίδρωσης. Η

(65°C) παρέχοντας υπέρυθρη

αυξημένη

ακτινοβολία και θερμότητα.

Τεχνολογία Incoloy
Η υπέρυθρη ακτινοβολία σε μια
υπέρυθρη καμπίνα InfraSmart

Υπέρυθρες ακτίνες, τα ευεργετικά
αποτελέσματα του ήλιου.

παράγεται από ειδικό κράμα
Incoloy. Αυτό είναι αρμόδιο για
ένα μεγάλο μέρος της
θεραπευτικής εργασίας της
υπέρυθρης καμπίνας InfraSmart.
Τα καλύτερα αποτελέσματα

ΥΓΕΙΑ
ΜΕ
INFRASMART
Η καλή υγεία είναι το ημαντικότερο

Αυτό σας δίνει:

προτέρημά μας. Γι αυτό κάνουμε

• ευσπλασία στις αρθρώσεις και

ό, τι μπορούμε να μείνουμε

στους μύες, έτσι υποφέρετε

υγιείς. Μια υπέρυθρη σάουνα

λιγότερο από ακαμψία, πόνους

InfraSmart μπορεί να είναι ένα

μυών και αρθριτικών

σημαντικό εργαλείο για αυτό.
Παρά τις προσπάθειές μας, δεν
μπορούν όλες οι καταπονήσεις να

• καλύτερο νυχτερινό ύπνο,
έτσι ξυπνάτε ξεκούραστα το πρωί
• λιγότερος κίνδυνος τραυματισμού

αποτραπούν. Μπορούν να

κατά τη διάρκεια του αθλητισμού

προκύψουν ως αποτέλεσμα του

ή άλλων δραστηριοτήτων

τρόπου ζωής μας, μπορούν
να είναι γονιδιακές, ή μπορούν
να είναι ένα αποτέλεσμα της

• λιγότερος κίνδυνος προβλημάτων
με την πίεση του αίματος
• καθαριότητα και αναγέννηση του

γήρανσης. Η υπέρυθρη θερμική

δέρματός σας, θετική επίδραση

ακτινοβολία διείσδυσης σε μια

στην θεραπεία του εκζέματος και

υπέρυθρη σάουνα InfraSmart έχει

ψωρίασης

μεγάλη θεραπευτική αξία επειδή

• λιγότερο ρίσκο και μειωμένη

παρέχει την πρόσθετη υποκίνηση

εξάπλωση μολύνσεων, όπως το

στην κυκλοφορία του αίματος

bursitis ( για παράδειγμα της

στο σώμα.

επιγονατίδας)

δημιουργούνται από τη
μακροχρόνια ακτινοβολία κυμάτων
IR-γ που παράγεται. Αυτό
συμβαίνει επειδή η ακτινοβολία
IR-γ αντιστοιχεί πιο πολύ με τη
φυσική θερμική ακτινοβολία που
εκπέμπεται από το σώμα σας.

INFRASMART,
ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΙ
ΕΥΚΟΛΗ
ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

Καναδικός κόκκινος κέδρος

Το ήπιο, ευχάριστο άρωμα που

Οι σάουνες InfraSmart είναι

διαδίδεται από το λάδι του ξύλου

φτιαγμένες από καναδικό

βοηθά στην αποκατάσταση της

κόκκινο κέδρο. Αυτή η αργά-

ψυχικής ισορροπίας και ενέργειας.

Τι πιο θαυμάσιο και κατάλληλο

αναπαραγόμενη ξυλεία έχει

Επιπλέον, αυτό το λάδι είναι

από την χαλάρωση στην άνεση

Η υπέρυθρη καμπίνα InfraSmart

Φιλική προς το περιβάλλον

όμορφη δομή χωρίς ρόζους

αντισηπτικό (σκοτώνει τα βακτήρια

του σπιτιού σας; Η υπέρυθρη

είναι έτοιμη προς χρήση ακριβώς

και οικονομική.

και ρετσίνι. Δεν έχει συστολή η

και τους μικροοργανισμούς). Ακόμα

σάουνα InfraSmart το καθιστά

δέκα λεπτά μετά την έναρξη. Με μια

Η υπέρυθρη σάουνα

διαστολή από την την υγρασία

και όταν χρησιμοποιείται εντατικά η

αυτό πιθανό. Οι σάουνες

χρήση 30’ στην καμπίνα και ένα

InfraSmart δεν καταναλώνει

ή τη θερμοκρασία και είναι πολύ

σάουνα, το φυσικό άρωμα από το

InfraSmart λαμβάνουν πολύ

αναζωογονητικό ντους, τελειώνετε

περισσότερη ενεργεία από

ανθεκτική. ‘Έτσι η καμπίνα

κόκκινο κέδρο παραμένει, ναλλοίωτο,

λίγο χώρο και είναι εύκολες

σε τρία - τέταρτα της ώρας. Πολλοί

ότι μια ηλεκτρική σκούπα.

παραμένει όμορφη στη πάροδο

αντίθετα από το πεύκο και τις ξυλείες

στην εγκατάσταση. Μια

άνθρωποιαρχίζουν την ημέρα τους

Μια μέση χρήση της σάουνας

των χρόνων. Ο κόκκινος κέδρος

που απορροφούν βαθμιαία τις

ηλεκτρική παροχή είναι ότι

με μια χρήση, για έναν πολυτελή

έχει χρηματικό κόστος γύρω

απορροφά την υπέρυθρη

περιβάλλουσες μυρωδιές έτσι ώστε

χρειάζεστε. Η υπέρυθρη σάουνα

και χαλαρωτικό τρόπο έτσι ώστε να

στα 0.35 λεπτά.

ακτινοβολία,έτσι παραμένει

τελικά να αποκτούν μια δυσάρεστη

InfraSmart είναι εύχρηστη και

αρχίσει η ημέρα με αναζωογόνηση

δροσερός και δεν καίγεστε.

μυρωδιά.

σε πολύ σύντομο χρόνο ξεκινά.

του σώματος και της ψυχής.

Μια υπέρυθρη σάουνα
InfraSmart ταιριάζει τέλεια
στην καθημερινότητα σας.

Τα χρώματα προωθούν την
ηρεμία και την αρμονία

Η INFRASMART
ΣΤΗ ΜΥΡΩΔΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΩΜΑ
Αρωματοθεραπεία

Χρωμοθεραπεία

Τα εκχυλίσματα των βοτάνων

Οι δονήσεις της χρωμοθεραπείας

μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε

στο σώμα είναι γνωστό ότι δίνουν

συνδυασμό με τα αιθέρια έλαια

υγεία, ηρεμία και αρμονία. Τα

για να ενισχύσουν παραπάνω μια

διαφορετικά χρώματα μπορούν

χρήση στην σάουνα InfraSmart.

να χρησιμοποιηθούν για να

φέρνει ηρεμία και

Τα θεραπευτικά, αιθέρια έλαια που

σταθεροποιήσουν ή να αλλάξουν

μειώνει την ένταση

συνδυάζονται με τα φυσικά

αυτές τις δονήσεις, και αυτό είναι ο

αρώματα, απελευθερώνονται

σκοπός της χρωμοθεραπείας.

εμπνέει και ενεργοποιεί

Προσεκτικά στην σάουνα. Η

Η χρήση των χρωμάτων στην

την πνευματικότητα

θεραπευτική και χαλαρωτική

χρωμοθεραπεία είναι πιθανόν

επίδρασή τους, έχουν καλύτερο

μια από τις πρώτες θεραπευτικές

εμπνέει και ενεργοποιεί

αποτέλεσμα στις θερμοκρασίες

τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν

την πνευματικότητα

άνω των 30°C

από τον άνθρωπο. Κατά τα
ρωμαϊκά χρόνια τα χρωματιστά
τζάμια στα παράθυρα
ρησιμοποιήθηκαν για να φτιάξουν
ιδιαίτερο περιβάλλον σε ορισμένα
δωμάτια.

ενισχύει και υποκινεί
ηρεμεί και αναζωογονεί

ενισχύει τη σαφήνεια του μυαλού

Ο δικός σας αντιπρόσωπος infrasmart:

Εγγύηση
Οι υπέρυθρες σάουνες InfraSmart
κατασκευάζονται με ιδιαίτερη προσοχή,
χρησιμοποιώντας τα καλύτερα υλικά και
στοιχεία. Για αυτό οι υπέρυθρες
σάουνες InfraSmart έρχονται με 25-ετη
εγγύηση στα στοιχεία ακτινοβολίας και
2-ετή εγγύηση στην καμπίνα και
τους πίνακες ελέγχου.

www.infrasmart.eu

