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Mobilní himalájská solní kabina
V dnešní době lidé , mezi nimi i děti, jsou vystaveny mnoho vlivům škodlivým
pro zdraví. Elektronická zařízení , smog a kouř rozrušují přirozenou rovnováhu
kladných a záporných částic ve vzduchu . Náš celkový duševní a tělesný stav
ve velké míře závisí na kvalitě nadýchaného vzduchu. Vysoký obsah
pozitivních iontů způsobuje zhoršení celkového duševního a tělesného stavu ,
psychickou slabost, způsobuje nespavost , může způsobit oslabení imunitního
systému u člověka. Krystalická sůl z Himalájí je podle našich poznatků
nejčistší a najdobroúčinnejšia sůl . Přibližně před 250 mil. lety v geologické
periodě Trias ( Mezozoikum ) pod vlivem slunečního záření se praoceán
vypařil av bývalých zátokách zůstala čistá krystalická sůl . Tyto solné ostrovy
při vzniku Himálaje přibližně před 70 mil. . lety se částečně dostali do útrob
Země,
kde
pod
vlivem
vysokého
tlaku
se
zlisovali.
Takže tato krystalická sůl pochází z doby, kdy naše Země byla ještě v
přirozené rovnováze, a nezískají ji destilací z dnešního znečištěného moře.
Himalájská krystalická sůl se dnes nachází v hloubkách Himálaje a do
dnešního dne ji těží ručně přirozeným způsobem.
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Mobilní himalájská solní kabina
Himalájská krystalická sůl a zdraví
Přirozená kryštická sůl není žádným lékem , je v pravém slova smyslu
potravinou. Díky svým speciálním vlastnostem nám dodává energii,
rovnováhu, má neutralizační a očišťující účinky. Neexistuje lepší , přirozenější
způsob, jak kombinace roztoku krystalické soli a vody , která dokáže
restartovat homeostázu a vrátit organismu rovnováhu. Už staletí je známým
faktem, že klima solné doly a solné jeskyně má léčebné účinky na různé
nemoci dýchacích cest a dýchacích orgánů , na kožní problémy, na problémy
kloubů . Solné terapie je detoxikačním léčebným způsobem . Je známo, že sůl
má vysoké rozpouštěcí vlastnosti, inhalované solné krystaly rozpouštějí
viskózní hlen, který se pak lépe odstraňuje z dýchacích cest , tím pádem
umožňuje samočištění dýchacích cest. Solná kabina s himálajskou solí nabízí
přirozenou léčbu pro ochranu našeho zdraví. V himálajské kabině vládne
unikátní , bakteriologicky mimořádně čistá mikroklima. Vzduch v kabině je
naplněn minerálními látkami a blahodárnými mikroorganismy , má stálou
teplotu ( 20-22 ° C ) , má na zdraví prospěšný negativní náboj . Kromě toho
obsahuje chemické látky - jód , draslík , hořčík , selen - a jiné minerály , které
jsou
nezbytné
ke
zdravému
fungování
organismu.
Nejdůležitějším léčebným účinkům himálajských solných kabin je vliv na
sliznice dýchacích cest, a na hladkou svalovinu průdušek . Tyto minerály v
přirozeném stavu dávají šlechetnost a efektivnost solné terapie . Jedna kúra v
himálajské solné kabině vyhovuje účinkem jednoho celého dne na mořském
pobřeží!
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Jedinečné vlastnosti krystalické soli z Himaláje:
• obsahuje 84 druhů minerálních látek a stopových prvků
• je zcela čistá, bez znečištění a bez nečistot z okolí
• vzhledem ke složení a vzniku má jedinečnou barevnost a krásu

Účinky himalájské solné terapie:
• Používáním soli umíme pomoci nejen při onemocnění dýchacích cest, ale
např. při alergických onemocněních, senné rýmě a při oslabení imunitního
systému
• Zvyšuje kvalitu spánku
• U astmatiků snižuje počet krizí
• Zvyšuje odolnost proti zátěži
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Komu je odporúčená?
• I zdravím - zvyšuje odolnost vůči zátěži pomocí účinku očišťující plic
• Kuřákům
• V případě zánětlivých onemocnění dýchacích cest
• Při záškrtu, senné rýmě, bronchitidě, sinusitidě, zánětu vedlejších nosních
dutin, při zánětu ucha, zánětu hlasivek
• Alergikům
• Astmatikům
• Sportovcům
• Při ekzému, psoriasis

Kde se dá používat?
• v domácnosti soukromých osob
• v sanatoriích
• v jeslích
• ve školkách
• ve školách
• ve wellness hotelech
• ve wellness centrech
• ve fitness centrech
• v salonech krásy
• bárskde, kde je dost místa

Výhody:
• Má pevnou hodnotu: Když do dané místnosti zabudujeme himalájskou sůl,
už tu sůl nevíme vybrat v případě stěhování se. Himalájská solná kabina je
mobilní, lze rozebrat a odvézt během 2-3 hodin.
• Stálý kus
• Zdravá
• I v libovolném rozměru
• Má více funkcí
• Má design
Získejte náskok před konkurencí se světovou novinkou, s mobilní himálajskou
solnou kabinou! Vyžádejte si od nás cenovou nabídku bez závazků!

