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Mobilizálható himalája sókabin
A ma embere, köztük a gyerekek is, számtalan egészségkárosító tényezőnek vannak
kitéve. Az elektromos berendezések, a szmog, a füst mind-mind felborítják a
levegőben található pozitív és negatív töltésű részecskék természetes egyensúlyát.
Közérzetünk nagy mértékben függ a belélegzett levegő minőségétől. A levegő túl
magas pozitív ion tartalma rossz
közérzetet, fizikai, pszichés gyengeséget, álmatlanságot okozhat, előidézheti
az immunrendszer gyengülését. A himalájai kristálysó ismereteink szerint a
legtisztább és legjótékonyabb só. Kb. 250 millió évvel ezelőtt a triász
(Mezozoikum) földtörténeti korszakában, a Nap elpárologtatta az Ősóceánt, az
óceántól elkülönülő öblökben teljesen tiszta kristály sót hagyva hátra. Ezek a sószigetek a Himalája hegység keletkezésekor, kb. 70 millió évvel ezelőtt részben a
föld mélyére kerültek, ahol nagy nyomás alatt összepréselődtek. Így ez a só
azokból az időkből származik, amikor a Föld még ősi, természetes egyensúlyban
volt, nem a jelenkor szennyezett tengereiből nyerik lepárlással. Ma ez a kristálysó a
Himalája mélyén eltemetve található, és a mai napig természetes módon, kézzel
bányásszák.
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Himalája kristálysó és egészség
A természetes kristálysó nem gyógyszer, hanem a szó igazi értelmében élelmiszer.
Különleges képességein keresztül energiaadó, kiegyenlítő, semlegesítő, és
salaktalanító hatású. Nincs jobb természetes módszer,mint a kristálysóoldat és a víz
kombinációja, ami képes a homeosztázist
újraindítani és az egyensúlyt a szervezetben újra visszaállítani. Már évszázadok óta
köztudott dolog, hogy a sóbányák, só barlangok klímája gyógyító hatással van a
különféle légúti és légzőszervi betegségekre, a bőr és ízületi problémákra. A
sóterápia egy méregtelenítő gyógymód. A szervezet tisztulását fokozza, mivel a só
közismerten nagyfokú oldó hatása következtében a belélegzett sókristályok a légző
járatok öntisztulását segítik elő. Himalája só felhasználásával épült sókabin
természetes gyógymódot kínál az egészségünk védelmére. A Himalája
sókabinokban különleges, bakteriológiailag rendkívül tiszta mikroklíma uralkodik.
Az ásványi anyagokkal és jótékony mikroorganizmusokkal telített, állandó
hőmérsékletű (20-22 oC) levegője az egészségre előnyös negatív töltéssel bír.
Mindemellett szervezetünk számára fontos kémiai elemeket - jódot,káliumot,
magnéziumot, szelént - és más hasznos anyagot tartalmaz.
A Himalája sókabinok gyógyhatásának legfontosabb tényezője a légzőszervek
nyálkahártyájára és a hörgők sima izomzatára kifejtett hatás. Ezek a természetes
állapotukban lévő ásványi anyagok adják meg a sóterápia nemességét és
hatékonyságát. Egyetlen kúra a Mobilizálható himalája sókabinban annyit ér, mint
egy teljes nap a tengerparton.

A himalája kristálysó egyedülálló tulajdonságai:
• 84 féle ásványi anyagot és nyomelemet tartalmaz
• Teljesen tiszta, szennyeződésmentes
• Keletkezésének körülményei és összetétele miatt egyedülálló
színválasztékú és szépségű

Himalája sóterápia hatásai:
• Használatával nemcsak a légúti megbetegedéseken tudunk segíteni, hanem pl.
allergiás megbetegedéseken, szénanátha, immunrendszer gyengeségén
• Javítja az alvás minőségét
• Asztmásoknál csökken a krízisek száma
• Fokozza a teherbírást
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INFRAWORLD KFT

GYŐR
9024 Győr,
Pápai út 2.
Telefon/fax: +36 96 312 230

Kinek javasolt?

MAXCity

• Egészségeseknek is- fokozza a teherbírást tüdőtisztító hatása révén• Dohányosoknak
• Légúti gyulladásos betegség esetén
• Krupp, szénanátha, légcsőhurut, arcüreggyulladás, orrmellékgyulladás,
fülgyulladás, hangszálgyulladás esetén
• Allergiásoknak
• Asztmásoknak
• Sportolóknak
• Ekcéma, psoriasis esetén stb…

2045 Törökbálint,
Tópark út 1/A.
Telefon: +36 23 428 914

Hol lehet felállítani?

INFRAWORLD KFT

BUDAPEST
1038 Budapest,
Bécsi út 67.
Telefon: +36 1 439 0012
INFRAWORLD KFT

• Magánszemélyek otthonában
• Szanatóriumokban
• Bölcsődékben
• Óvodákban
• Iskolákban
• Wellness szállodákban
• Wellness központokban
• Fittness termekben
• Szépségszalonokban
• Bárhol ahol elegendő hely van

Előnyei:
• Értékálló: Ha egy helységbe beépítünk himalájai sót, onnan nem tudjuk
kivenni, elszállítani egy esetleges költözéskor. A Himalájai sókabin
mobilizálható, 2-3 óra alatt szétszedhető és elszállítható.
• Örökös darab
• Egészséges
• Egyedi méretben is elkészíthető
• Több funkciós
• Design-os

3. oldal

Szerezzen előnyt versenytársaival szemben a világújdonságú
mobilizálható himalája sókabinnal!
Kérje kötelezettség nélküli árajánlatunkat!

