New! Ultimate
Well
IN THE COMFORT

OF YOUR OWN

HOME!

BUĎTE FIT • BUĎTE ZDRAVÍ • BUĎTE V POHODĚ

Vypadejte lépe,
žijte lépe a
ciťte se lépe

NOVINKA
Dnes, historicky poprvé, je tady nový systém pro dosažení dokonalé
duševní a tělesné pohody, který usnadňuje udržování fyzické kondice a je
dostupný pro každého!

Představujeme Cocoon IR Wellness PRO TM
Kapsle Cocoon IR Wellness Pro je nejnovějším vynálezem a senzací v kategorii POD z naší originální světoznámé řady kapslí pro profesionální osobní
wellness, relaxaci, přirozený fitness a posílení zdraví. Nová kapsle Cocoon IR Wellness Pro spojuje moderní, nadčasové provedení s komponenty v
profesionální kvalitě a nabízí ideální kombinaci programů pro rozšíření wellness a šesti (6) různých přírodních technologií včetně: nastavitelného suchého
tepla (teplota prostředí dosahuje až 180 F), přírodní aromaterapie, konejšivé vibrační masáže, vzduchových ventilátorů pro chlazení obličeje a odpočinku
na pohodlném relaxačním tvarovaném lůžku.
Bezdrátové vstupy Vám umožňují pohodlně ležet na poduškách ergonomického lůžka a měnit z něj čas a ideální teplotu. Cocoon IR Wellness Pro nabízí
dokonalou synergii masáže, tepla a aromat. Hlava zůstává vně kapsle, kde naše komfortní chladicí technologie vytváří osvěžující vánek, který udržuje Váš
obličej v chladu a bez potu.
Kapsle Cocoon IR Wellness Pro Vám umožňuje osobní přizpůsobení jednotlivých sezení před tréninkem a po něm a pomáhá Vám lépe nalézt směr ve
Vašem hledání zdravějšího a lepšího životního stylu. Díky technologii osobního wellness pro jedenadvacáté století, která je kombinací pěti samostatných,
automatizovaných multisenzorických programů ("Xpress energie", "Xpress relaxace pro redukci stresu & ideální relaxační tělesnou očistu", "Ohebnost /
Tišení bolesti", "Xpress tvarování" a "Xpress fitness"), prožijete dokonalé blaho a holistický požitek.
Od roku 1989 — v současné době již ve více než pětasedmdesáti (75) zemích — bylo instalováno více než 35 000 našich PODů, které se staly součástí
vybavení prestižních luxusních pětihvězdičkových hotelů, exluzivních letovisek, lázní a domovů slavných osobností a atletů. Kapsle Cocoon IR Wellness
Pro, která je určena specificky pro domácí použití, přináší do soukromí Vašeho domova autentická lázeňská ošetření wellness.

Relaxujte ve svém
vlastním soukromém
útočišti a těšte se
dokonalému zdraví a
životní pohodě

Vitalita • Rovnováha • Odstranění stresu • Meditace

Kapsle Cocoon IR Wellness Pro nabízí široký výběr tělesných služeb wellness, jichž si můžete užívat. Omlazující
prožitek každého sezení je příjemný a uvolňující. Nyní se můžete uvolnit ve svém vlastním soukromém útočišti a
okamžitě prožít příjemné pocity zvýšení životní pohody a uspokojení. Štastná, spokojená sezení Vám budou úžasným
každodenním katalyzátorem!
Moderní životní styl negativně ovlivnil rozvinutý svět celou řadou chronických onemocnění, která vznikají v důsledku
městského stresu, znečištění, kouření, pasivity, chemických příměsí a špatných stravovacích návyků. Nyní vidíme a
uvědomujeme si, že tento stresující moderní životní styl narušuje naše zdraví a životní pohodu. S tím, jak přebíráme
odpovědnost za naše osobní zdraví a blahobyt, se hnutí wellness rychle rozrůstá. Jsme svědky explozivního šíření
zdravých diet, jógy, cvičení Pilates, joggingu, kruhových tréninků, běhání, chůze a dalších příjemných zdravotních
fitness metod integrace mysli a těla. Užívejte si snadného, luxusního hýčkání, začněte s novou životní rutinou a vydejte
se na cestu za dokonalou osobní životní pohodou.
Wellness se přestěhovalo z fitcenter, lázní a letovisek do Vašeho domova. Pochopili jsme, že náš životní styl v
konečném důsledku určuje kvalitu našeho zdraví, naši zásobu energie a pracovní produktivitu. Jsme
komplexními organismy složenými z mysli a těla, které fungují jako sjednocený celek. Podstatou příjemného
osobního "wellness" je zdravá integrace mysli a těla, jejímž výsledkem je zářivé zdraví, pozitivní přístup, dobrá
tělesná kondice a celkový blahobyt.
Kapsle Cocoon IR Wellness Pro je dokonalým osobním wellness lékem na rizika života v moderní společnosti.
Díky uvědomělému používání takových nástrojů, jako je meditace, relaxace, správné dýchání, vydatný spánek,
jóga a cvičení Pilates, můžeme prožít spojení mysli s tělem a naučit se ovládat své emoce a chování zdravým
způsobem. Naše zdraví, tělesná kondice a zásoba energie přímo odráží životní styl, kterým žijeme.
Díky kombinaci prastarého postupu léčby suchým teplem (sauna) s masáží, aromaterapií, uvolňujícím dechem
a meditací proměňuje kapsle Cocoon IR Wellness Pro Váš domov ve Vaši vlastní osobní svatyni wellness.
Jednoduchý fitness, tělesná relaxace, aktivní termální cvičení a pocení:
prohřátí nehybného těla (např. "aktivní termální cvičení") dokáže aktivovat přes 2 miliony potních žláz, když
se tělo snaží ochladit. Cvičební aktivita "jednoduchého fitness" zvyšuje tělesnou teplotu, činnost oběhových
soustav a průměr cév. Patentovaný koncept aktivního termálního cvičení je statický, uvolňující a dostupný
téměř každému; pomáhá vyvolat hlubokou perspirační odezvu, přirozené odstraňování nečistot z těla a
zdravou kardiovaskulární reakci.
Relaxace / Klid / Spánek: funkce hluboce uvolňující, konejšivé masáže s klidovou ergonomií poskytuje
zklidňující prostředí, které pomáhá redukovat a zmírňovat stres a napětí. Díky prožitku hluboké relaxace a
zklidněného dýchání si budou klienti užívat pocit duševního omlazení a jiskrné, vitální propojení mysli a těla.
Vydatné zdřímnutí je něčím běžným!
Fitness: řada hybných a pohybových cvičení v kapsli Cocoon (například pravidelná série protahovacích cviků)
ve spojení se současným prohříváním a vibrační masáží podporuje ohebnost a rozsah pohybové odezvy, čímž
zajišťuje snadnější a bezpečnější pohyb i v pokročilejším věku.

Buďte zdraví • Buďte fit • Buďte v pohodě
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Cocoon IR Wellness Pro™ Funkce a specifikace:
• Pět (5) automatizovaných programů: Xpress tvar, Xpress čištění, Xpress fitness, Xpress
energie, Xpress relaxace

• Systém suchého tepla: přesně nastavitelný od pokojové teploty po 180 F / 81 C
• Systém infračerveného záření: průlomové IR zařízení se 3 různými infračervenými zářiči

(blízké, střední a vzdálené kmitočty v rozsahu od 0.8–20 mikronů) lze zkombinovat s použitím
suchého tepla v ten nejucelenější a nejpříjemnější systém aktivního termálního fitness.

• Systém ambientních světel: kombinuje dvě barvy (modrou a červenou)
• Systém obohaceného vzduchu: vzduchové vstupy pro přívod obohaceného kyslíku, ventilátor

pro přívod zvlhčeného, odpařovaného vzduchu. Obsahuje kachli čisté himálajské soli pro tvorbu
slaného čistícího vzduchu usnadňujícího dýchání.

• Ergonomicky tvarované lůžko s měkkou polštářovou poduškou
• Vibrační masáž: masážní vibrační systém se zdvojeným vlněním
• Kachle čisté ionizované himálajské krystalické soli: kachle čisté soli o rozměrech 5" x 5"

Technická specifikace:

• Výška zavřeného zařízení: 39"/99 cm
• Výška otevřeného zařízení: 82"/ 210 cm
• Délka: 89"/226 cm .
• Nejširší bod: 35"/89 cm
• Nejužší bod: 22"/56 cm
• Hmotnost: 260 lbs/118 kg
• Výška podstavce: 7"/ 17.78 cm *(volitelné)
• Napětí: 220 V 50/60 Hz
• Intenzita proudu: 15 Amp
VYROBENO V USA

použitá v přívodovém ventilátoru zajišťujícím čistý osvěžující slaný vzduch.

• Lůžková podložka z čistého nefritu: 96 hladkých nefritových kamenů v měkčené lůžkové
podložce

• Systém vzduchového chlazení obličeje: dvojitý vstup, ventilátor nastavitelného chlazení
obličeje ionizovaným vzduchem

• Germicidní UV lampa: udržuje komoru bez choroboplodných zárodků a bez zápachu
• Systém aromat: obsahuje čtyři patentní směsi čistých aromatických esenciálních olejů
• Tělesná komora: laminát v profesionální kvalitě, gelový bacilovzdorný plášť
• Barva: krémově bílá
Funkce rozšířeného wellness balíčku: (volitelné)
• Vyvýšený stylový podstavec, organický design
• Profesionální kyslíkový kondenzátor pro tvorbu obohaceného vzduchu

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

