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SPECIÁLNÍ VANY - HYDROTERAPIE

Hydroterapie = léčba vodou. Pomáhá při léčení svalových křečí, svalové slabosti, při problémech s oběhovou
soustavou, artritidou, osteoartritidou, bolestech zad, při různých poraněních svalů, kostí, vazů, ale též např. při
problémech vyvolaných stresem. Procedury pomohou Vašemu tělu zbavit se toxinů, které mohou bolest nebo
zánět způsobovat, zmírňují napětí v kloubech i svalech. Působí relaxačně nejen pro Vaše tělo, ale i duši – tento
způsob terapie je vhodný nejen pro seniory a pacienty s problémy pohybového ústrojí, ale i pro všechny, kteří
vyžadují komfort a pohodlí.

Jak to funguje…
Teplá i studená voda vždy vyvolává určité reakce v tkáních, které napomáhají zmírňovat bolest a nepohodu a
urychlují léčebný proces, což potvrdilo i mnoho vědeckých kapacit. Teplá koupel otevírá kapiláry (malé krevní
cévy, které jsou nejblíže ke tkáním), což způsobuje zvýšené proudění krve - to napomáhá okysličovat tkáně a
rychleji se zbavovat toxinů. Působení tepla dokáže zmírnit i některé formy bolesti. Dále teplo zvyšuje produkci pro
tělo prospěšných hormonů a stimuluje imunitní systém. Horká lázeň pomáhá při dýchacích obtížích, při ucpaných
dutinách nebo bolestech v krku, stejně tak i při problémech s nespavostí.
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LAURA
• vysoce kvalitní akrylát
• snadná údržba, lesklý povrch (bílý)
• sedátko (ve výšce 40 cm) pro snadné posazování a zvedání
• 4 výškově nastavitelné kovové nožky
• dvířka zajištěna silikonovým těsněním
• odnímatelný přístupový panel k motoru
• pochromovaný odtok, dvousměrný rozdělovač, sprchová   

baterie se samozasouvací hadicí
• odtokový čas 3 min

rozměry : d 1300 x š 680 x v 900 mm
váha : 110 kg
napětí : 220V

Standardní vybavení vany:

1. Vzduchový masážní systém
6 vzduchových masážních trysek
0,5HP vzduchová pumpa

2. Hydromasážní systém
4 hydromasážní trysky
1HP pumpa (900Watt)
ohřívač vody (1,5KW)
ozónový sterilizátor (12V)
ovladač na seřízení hydromasážního proudu

Vzhled a konfigurace výrobku uvedené v tomto propagačním materiálu jsou pouze ilustrativní.
Uvedená cena odpovídá základnímu vybavení výrobku a konečná cena se od této může lišit.
Pro detailní informace kontaktujte společnost SIVAK medical technology s. r. o.
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