
PRIMÁRNE ÚČINKY 
Pravidelné absolvovanie infrasauny predstavuje v prípade zvyšovania kardiovaskulárnej kondície a spaľovania ka-
lórií podobnú záťaž ako systematické cvičenie. Prienikom až cca 5 mm pod povrch pokožky, ktorý dosahujú infračer-
vené lúče kvalitných infrasáun, dochádza k efektu prehriatia hlboko vo svalových tkanivách a vnútorných orgánoch. 
Telo reaguje na tento stimul zvýšením srdcového objemu a rytmu. Táto prínosná srdcová záťaž vedie k žiaducemu 
kardiovaskulárnemu tréningu a zlepšovaniu kondície. 

Zloženie potu v klasickej saune tvorí z 95 – 97 % voda. V infrakabíne je to len 80 – 85 %, zvyšok tvoria tukové bunky 
a cholesterol, v tukoch rozpustné jedy, ťažké kovy, kyseliny, sodík a amoniak. Z toho vyplýva, že v klasickej saune sa 
potením vylúči len 5 % škodlivín, avšak v infrakabíne až 15 %, pričom dochádza k masívnemu vylučovaniu ťažkých 
toxických kovov vrátane ortuti, pesticídov a ďalších. 

HLAVNÉ ÚČINKY
Znižuje stuhnutosť kĺbov
Lekárske výskumy ukazujú zníženie stuhnutosti kĺbov 
pri prehriatí tkaniva na 45 °C až o 20 %; týka sa to 
najmä reumatických kĺbov prstov.

Zmierňuje bolesti
Výskumy dokazujú, že teplo znižuje senzitívny prah 
bolesti priamo na voľných nervových zakončeniach alebo 
na periférnych nervoch. 

Rozkladá zápalové ložiská a edémy
Zvýšené periférne prekrvenie spôsobuje transport potreb-
ný na znižovanie edémov, čo pomáha zastaviť zápaly, 
znižuje bolesť a urýchľuje hojenie.

Zvyšuje elasticitu ciev
Pravidelné používanie infrasauny zlepšuje elasticitu  
a poddajnosť ciev, a to z dôvodu ich pravidelného 
rozširovania a sťahovania.

Vplyv na rastový hormón 
Infrasaunova terapia ako jedna z mála zvyšuje hladinu 
rastového hormónu, čo zlepšuje kvalitu ľudských tkanív 
vrátane svalov.

INFRASAUNA UNIKÁTNE LIEČIVÉ TEPLO

KONKRÉTNE INDIKÁCIE
•	 pravidelné užívanie znižuje vysoký krvný tlak, 

zvyšuje nízky krvný tlak
•	 zlepšuje krátkodobú pamäť
•	 urýchľuje hojenie poškodených mäkkých tkanív
•	 výrazne znižuje bolesť pri reumatoidnej artritíde
•	 v období menopauzy znižuje nervozitu, mrazenie, 

depresie, točenie hlavy a „dvíhanie“ žalúdka
•	 znižuje hmotnosť priamym vylučovaním tuku

... A VPLYV NA „KRÁSU“:
•	 zlepšuje prekrvenie kože, čo je podmienkou jej 

zdravého vzhľadu
•	 čistí kožu do hĺbky, odstraňuje z nej nečistoty a 

odumreté kožné bunky
•	 zlepšuje elasticitu a napätie kože
•	 zlepšuje akné, ekzémy, psoriázu, popáleniny, rôzne 

poškodenia kože
•	 zmenšuje jazvy
•	 prehrieva tkanivá do hĺbky, a tým pomáha 

odstraňovať celulitídu

V centre zdravia ViaVital Vám ponúkame návštevu 
infrasauny (dvojkabínku) od špičkového slovenského 
výrobcu s najkvalitnejšími rakúskymi infražiaričmi 
so žiarením typu A (IR-A) s prienikom až 5 mm pod 
povrch pokožky. Len tieto parametre Vám zaručia 
účinok, ktorý očakávate.  

... A ĎALŠIE INDIKÁCIE
•	 syndróm zmrznutého ramena 
•	 reumatizmus 
•	 gastroenterologické problémy 
•	 insomnia
•	 hemoroidy a cystitída 
•	 hepatitída, gastritída a astma 
•	 studené končatiny 
•	 benígna prostatická hypertrofia 
•	 bolesti v krku 
•	 tinitus 
•	 krvácanie z nosa 
•	 chronické zápaly stredného ucha

Objednajte sa na tel. čísle 0915 811 642 alebo na stránke www.viavital.sk


