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inovativní myšlení — dokonalé provedení — výjimečné funkce

Inovativní myšlení, dokonalé provedení a
výjimečné funkce jsou hnacími silami stojícími za
vznikem nové rodiny multisenzorických
lázeňských systémů společnosti DermaLife™.
Představují holistický systém rovnováhy a
obnovy, který znamená převratný pokrok v
oblasti dermatologických a lázeňských ošetření.
Kapsle DermalifeTM Vám umožňují nabídnout
Vašim klientům skutečně tradiční lázeňská řešení
moderních problémů.
Lázeňské systémy DermaLife™ se vyznačují
úžasným provedením a poskytují dokonalé
lázeňské prostředí, jehož použití je snadné.
Výkonná synergie a rozmanitost jejich funkcí
umožní Vašim lázním/klinice poskytnout
každému jednotlivci péči přizpůsobenou jeho
potřebám, životnímu stylu a tužbám.
Po celá staletí symbolizuje slavný výrok římského
císaře Nera "Sanitas per aqua" (SPA), což
znamená "zdraví z vody", instinktivní lidovou
víru v léčivé a transformační síly vody,
stejně jako její praxi.

Kapsle Spa-OceanaTM je multisenzorickým
systémem pro tělesná ošetření a hydroterapeutické
služby ve špičkovém provedení. Kapsle SpaOceanaTM je první kapslí z rodiny lázní Dermalife,
která kombinuje HydrofusionTM, infračervené
teplo a páru se sprchovým systémem Vichy
vestavěným do masážní hydroterapeutické vany s
výkonnými vzduchovými tryskami. Kapsle SpaOceanaTM povolává na pomoc přírodní léčivé síly
vody, páry, tepla a masáže, aby poskytla
neomezené regenerační individuálně přizpůsobené
lázeňské služby.

Sanitas Per Aqua
Motto "Sjednoťte se s vodou" je završením filosofie
SPA. Je zřejmé, že kapsle Spa-Oceana™ společnosti
Dermalife™ je ztělesněním konceptu SPA; usiluje o
obnovení dokonalé tělesné pohody prostřednictvím
nesčetného množství vyzkoušených, věky prověřených
služeb. Vodoléčba, jak viktoriánská éra nazývala
lázeňská ošetření, zahrnovala široku škálu terapií —
kapsle Spa-Oceana™ společnosti Dermalife™ pokrývá ty
nejpopulárnější a nejhýčkavější hydroterapeutické
služby, které jsou dnes k dispozici; páru, mlhu a vodní
masáž za použití 360 stupňové sprchy Vichy.
Kapsle Spa-Oceana™ společnosti Dermalife™
kombinuje průlomovou koncepci Hydrofusion™, která
je směsí dvou tepelných technologií — páry a tepla
vzdáleného infračerveného záření, se skutečnou
terapií pomocí vodní masáže za použití sprchy Vichy a
vodní masáže spodní části těla, čímž vzniká
bezkonkurenční lázeňský zážitek. Kapsle Dermalife™
Spa-Oceana™, která Vás uvede do vytržení pomocí
technicky vyspělého systému chromaterapie
ColorBath™, jenž je založen na technologii LED a ve
spojení s aromaterapií a zvukem pomáhá navozovat
různé nálady, Vám umožňuje nabídnout kolekci
osvěžujících, štěstí přinášejících ošetření z oblasti péče o
kůži, obličej a tělo, a současně rozšířit ty nejlepší z
tradičních typů lázeňských služeb.
Léčebné postupy společnosti Dermalife™ nabízejí
ohromující smyslový relaxační prožitek a pocit dokonalé
životní pohody v prostředí technicky vyspělé kapsle,
která využívá léčebných účinků bahen, mořských řas,
gelů, zábalů, masek, ostřiků, drhnutí solí a výtažků z
přírodních látek. Do systému vodní mlhy lze přidat
vitamíny a minerály, což umožňuje uvedení
transdermálního zavádění výživných látek v rámci
každého sezení v lázni.

Pokrokové služby společnosti Dermalife™ vytvářejí pro
Váš podnik a Vaše klienty významnou výhodu a odlišují
je na neustále rostoucím a konkurenčním trhu, přičemž
odměňují spotřebitelskou loajalitu senzačními
nadstandardními výhodami.
Průkopnické multisenzorické lázeňské systémy
Dermalife™ splňující požadavky současných tržních
trendů jsou dokonalým přírůstkem do výbavy
výletních lázní, lázní v rekreačních zařízeních
(hotely, golfové country kluby, tenisová
střediska), lázní fitness klubů, denních lázní a
dalších zařízení zaměřených na kosmetickou/
lékařskou péči, která plánují nabízet skvělé lázeňské
služby.

funkce & výhody
Synergie neinvazivních přírodních terapií a metod
používaných v lázeňských multisenzorických
systémech Dermalife™ rychle obnovuje tělesnou a
duševní vitalitu, čímž dláždí cestu k novému,
pozitivnímu a zdravému způsobu života.
• Hydrofusion™: tento neobyčejný technický průlom vytvářející

jednotnou směs energetických sil prostřednictvím harmonizace tepla
vzdáleného infračerveného záření a páry Vám umožňuje využít obou
těchto přírodních energií samostatně, nebo současně. V důsledku
zvýšených tělesných teplot se kůže potí, aby tak udržela stálou vnitřní
tělesnou teplotu (termogeneze), čímž se zvyšuje rozsah čištění a
detoxikace. Dochází také ke zvýšenému přísunu kyslíku do krevního
řečiště a tkání, výsledkem čehož je lepší výživa kůže a její omlazení.
Tyto činitele spojily své síly, aby společně optimalizovaly čištění těla,
jeho zvlhčování a průnik výživných látek do něj, čímž přispívají k
pokročilé péči o kůži.

• Pára: vlhké teplo je vůči tělu šetrnější než suché teplo sauny, neboť

změkčuje kůži rozšířením kožních pórů a stimulací pocení, které
podporuje odbourávání toxinů. Byliny a vonné oleje rozptýlené do
páry zvýší účinek ošetření. V systémech Dermalife™ je k dispozici
funkce nastavení teploty páry používané při tělesné a kožní terapii (až
48ºC/118ºF).

• Infračervené teplo: infračervené zářiče jsou navrženy tak, aby

vytvářely příjemné teplo v kategorii vzdáleného infračerveného
záření, které se vyznačuje stejnou frekvencí jako naše vlastní tělesné
teplo (dosahující 9.6µm), a proto je v souladu s naším vlastním
energetickým systémem. Výzkum naznačuje, že infračervené záření
proniká kožní vrstvy do větší hloubky než záření kteréhokoli jiného
tepelného zdroje. V důsledku oběhu krve tělem dochází k zahřívání
hlubších tkání. Konečným výsledkem je pohodlné zvýšení tělesné
teploty a zvýšení činnosti krevního a lymfatického oběhu.

• Průsvitné vnější pouzdro: kapsle Spa-Oceana™ neustále mění

svůj vzhled díky lesku a záři světla, které přichází z okolního prostředí
nebo proniká zrnitým průsvitným pouzdrem z jejího vlastního
chromaterapeutického systému Colorbath™, což z ní dělá krásnou a
okouzlující ústřední ozdobu každých lázní.

• Panoramatický 360o sprchový systém Vichy: systém dvojité

rozprašovací sprchy Vichy ve špičkovém provedení obsahuje 10
sprchových trysek pro svrchní stranu těla a 10 sprchových trysek pro
spodní stranu; nastavitelný směr rozprašování všech trysek umožňuje
relaxační celotělesnou masáž. K dispozici jsou tři přednastavené
programy sprchy Vichy, stejně jako mód "skotské sprchy", v němž se
střídají trysky s teplou a studenou vodou.

• Ruční sprcha: je nepostradatelnou výbavou pro omývání

kosmetických produktů z těl Vašich klientů a pro čištění vnitřního
prostoru jednotky.

• Mlha: lehká mlha se po stisku tlačítka okamžitě rozprostře kolem
celého těla; dle libosti můžete do mlhy přidat minerály a vitamíny,
čímž rozšíříte její léčebné a výživné účinky, takže budou podobné
účinkům terapií v horkých pramenech.

• Systém vitamínů a minerálů: rozptyluje do proudu mlhy

výživné látky, jakými jsou vitamíny a minerály, čímž umožňuje kůži
transdermální výživu a poskytuje jí ochranu silných antioxidačních
vitamínů a minerálů. Mlhový systém dokáže splnit stejně náročné cíle
jako lázeň v minerálním prameni.

• Sprcha nohou: zklidňujte, oživujte a osvěžujte bolavé nohy

pomocí dvou masážních trysek, které jemně rozprašují vodu po celé
oblasti chodidel a umožňují klientovi jedinečný lázeňský prožitek.

• Lůžko pro vibrační masáž: zapojuje všechny tělesné systémy do
jednotné součinnosti za účelem dosažení cílové systémové harmonie.
Ergonomicky provedené podkladové lůžko, které Vaše tělo přímo
"ukolébá", obsahuje patentní systém vibrační masáže s funkcí
souvislé pulzující vibrace, která stimuluje fyziologický systém těla.

• Aromaterapie: kapsle Spa-Oceana™ společnosti Dermalife™

obsahuje dva jedinečné zásobníky odpařující aromaterapeutické a
bylinné extrakty, které probouzejí čichový smysl, zlepšují výsledky a
zvyšují potěšení. Čisté esenciální oleje a bylinné esence stimulují tělo
jak prostřednictvím čichového smyslu, tak prostřednictvím své
schopnosti pronikat kůží. Aromaterapeutické vonné oleje a bylinné
výtažky mohou být kombinovány pro dosažení individuálně
požadovaných výsledků.

• Chromaterapie: využívá technologie digitálního osvětlení (LED)
ve špičkovém provedení a čtyř strategicky umístěných
chromaterapeutických světelných stanic, které vytvářejí bohatou
škálu náladových barevných světel. Chromaterapeutická záře, která
vyzařuje z průsvitného zrnitého pouzdra, povznese náladu Vašeho
klienta a uvede jej do stavu dokonalé harmonie a rovnováhy.

Naše těla reagují na barvu měřitelným fyziologickým způsobem. Při
kombinaci ošetření pomocí barev s dalšími lázeňskými službami jsou
jejich účinky dramatické. Každý z přednastavených programů kapsle
Spa-Oceana™ používá jinou kombinaci Colorbath™s náhodnými
barevnými obměnami a mnohobarevnými smíšenými odstíny, které
se skládají ze všech barev spektra — od konějšivých a uvolňujících po
vyrovnávající a povzbuzující.
• Luxusní barevná LCD obrazovka: elegantní mnohojazyčná
obrazovka ovládaná přes kontrolní panel s dotykovými tlačítky nabízí
10 přednastavených a 1 přizpůsobitelný program, stejně jako různé
možnosti rozšíření (včetně Video-DVD aplikací).
• Vhodné pro stereo: pro zajištění dokonalého relaxačního
prožitku obsahuje kapsle Spa-Oceana™ jeden vodotěsný reproduktor
o výkonu 150 W, který lze snadno připojit k libovolnému zdroji
zvuku. Konektor sluchátek je rovněž k dispozici.

Typy ošetření
Kapsle Spa-OceanaTM je multisenzorickým systémem pro
tělesná ošetření a hydroterapeutické služby ve špičkovém
provedení. Nabídnete-li tato ošetření, dáte tím najevo svou
oddanost blahu Vašich klientů. Hydroterapeutická vana o
obsahu 53 gallonů v kapsli Spa-OceanaTM umožňuje
poskytování nejrůznějších tělesných ošetření včetně masek,
bahenních masek a mořských solí z libovolné produktové
řady. Příklady několika nejpopulárnějších ošetření, která
budete moci nabízet díky kapsli Spa-OceanaTM, zahrnují:

• Hydroterapie: nabídněte široký rozsah ošetření tělesné péče se

čtyřmi přednastavenými programy hydroterapie, které řídí 8 trysek pro
masáž zad, 8 trysek pro masáž boků a 4 trysky pro masáž nohou.
Hydroterapie znamená terapeutické využití vody v jejích různých
teplotách a skupenstvích, jako jsou voda, pára, plyn a led. Sprchový
systém o obsahu 53 gallonů, který je součástí kasple SpaOceana™společnosti Dermalife™, nejen ulevuje od bolestí, ale také
pomáhá lidskému tělu při eliminaci odpadních látek a stimuluje jeho
metabolismus a imunitní systém.

• Snížení tělesné hmotnosti/detoxikace/odstranění celulitidy:

veškeré produkty, vybavení a léčebné postupy, které jsou k dispozici pro
snížení viditelnosti celulitidy a zeštíhlení těla, mohou být doplněny a
vylepšeny pomocí ošetřovacích postupů Spa-OceanaTM. Účinnou
redukci celulitidy a zeštíhlování lze provádět pouze za použití rázného
zvýšení oběhové činnosti, stimulace metabolismu, detoxikace a
odbourávání nadbytečných tekutin. Jsou-li používány ve spojení s
produkty, které obsahují složky pro boj s celulitidou, jsou ošetřovací
postupy Spa-OceanaTM důležitým mezičlánkem na cestě k výsledkům,
které Vaši klienti požadují.

• Obnova minerálních látek/Zvlhčování/Hydratace: tělesné

zábaly a ošetření pomocí masek začínají odstraněním nečistot za použití
odlupování a pokračují nanášením produktů obsahujících vonné oleje,
byliny, bahna, jíly, mořské řasy či chaluhy. Tyto přírodní ingredience
jsou bohaté na vitamíny a minerály a pomáhají obnovovat ztracené
vyživující látky v suché, poškozené či stárnoucí kůži. Díky podpoře
účinného ošetření za použití tepla a hydroterapie zanechají tyto
produkty dokonce i tu nejpoškozenější a nejzanesenější kůži svěžejší,
čistší, lépe hydratovanou a zářící zdravím.

• Zpomalení stárnutí: kůže je naším největším tělesným orgánem.

Zdravá kůže funguje jako ochranný obal těla a je důležité udržovat její
celkové zdraví a krásu. Účinnost ošetření zpomalujících stárnutí je za
použití kapsle Spa-OceanaTM dramaticky zvýšena. Intenzivní
hyperémie, zvlhčování, tonizace, zvýšená pružnost a dokonalá výživa
kůže, které zajišťuje Hydrofusion™, stimulují rozvoj kolagenu a
vytvářejí měkkou, mladistvou kožní texturu. Díky kombinaci
uvolňujícího, stálého tepla se stimulační hydroterapií za použití
mořských řas či bahna je vstřebávání složek zpomalujících stárnutí a
detoxikujících organismus velmi posíleno a zanechává kůži poddajnou a
zářivou.

popis/funkce/specifikace
Spa-Oceana™
Popis/Funkce
Průsvitné pouzdro
√
Pára (přímé připojení)
√
Teplo vzdáleného infračerveného záření
√
Vibrační masážní lůžko
√
8 vstupů pro chromaterapeutické světelné diody LED (6 barev) √
4 podvodní stanice barevných světel LED
√
Automatický systém aromaterapie
√
Manuální systém aromaterapie (pohárkový)
√
Systém pro rozptyl vitamínových/minerálních produktů
√
1 vodotěsný reproduktor o výkonu 150W kompatibilní se
√
sluchátkovým konektorem
Barevná LCD obrazovka o úhlopříčce 5.6"
√
Ovládací panel s dotykovými tlačítky
√ (for bath)
10 přednastavených programů (+1 nastavitelný)
√
Vzduchové chlazení obličeje
√
10 sprchových hlavic Vichy
√
Systém ruční sprchy (2 rozprašovací módy)
√
Mlhový systém
√
Vana pro hydroterapii o obsahu 200l
√
4 hydroterapeutické přednastavené programy
√
8 trysek pro vodní masáž zad
√
8 trysek pro vodní masáž boků
√
4 trysky pro masáž nohou
√
Automatický dezinfekční systém vodní lázně
√
Podvodní masáž rukou (volitelné)
√
Směrovač masážních funkcí vodní lázně
√

Hmotnost: 210 kg/298 lbs.
Výška (zavřeného zařízení): 123 cm/48.5"
Délka: 230 cm/90"
Šířka: 90 cm/35.5"
Energetické požadavky: 230 V, 50-60 Hz
Síla proudu: 15 A
Požadovaný vodní tlak: min 2-4 bary
Odtoková přípojka: 50 mm/1.97" (hadička)

www.rovitespa.eu
info@rovitespa.eu
tel: +420 777 820 495

