spa capsules
spa capsules

MULTIFUNKČNÍ VANOVÉ BOXY PRO WELLNESS A RELAXACI
Progresivní koncepce, luxusní provedení a uživatelsky příjemné ovládání tvoří základní parametry nových
vícesenzorových systémů řady Dermalife Spa Capsules. Představují vyvážený systém komplexního přístupu k léčení
a zároveň revoluční pokrok ve wellness péči. Tyto nové léčebné a relaxační procedury Vám umožní nabídnout
klientům řešení starých známých zdravotních problémů pomocí moderních technologií.
Vícesenzorové systémy SPA DermalifeTM ohromí designem, poskytnou Vám příjemné a uživatelsky jednoduché
terapeutické prostředí. Síla a rozmanitost výrobků DermalifeTM umožní každému klientovi nabídnout individuální
program s přihlédnutím na potřeby a přání zákazníka.
Spa-Oceana™
Programy Spa-Oceana osvěží smysly klientů hledající jedinečný relaxační zážitek. Kombinace vícesenzorových
a vodoléčebných terapií dělají ze Spa-Oceany vlajkovou loď sortimentu SPA. Anatomicky tvarovaná vana
s objemem 240 lt. nabízí hydromasáž s bohatou výbavou trysek (záda, boky, dolní končetiny), přednastavené
programy, vibrační masáž, parní sauna, infrasauna, hydrofúze, aromaterapie, chromatoterapie, možnost audia a DVD,
a mnoho dalších možností. To vše spojeno dohromady vytváří vyčerpávající nabídku zážitků ze SPA.
Spa-Jet™
Spa-Jet spojuje hydrofúzi s exkluzivní 360° horizontální 20 tryskovou sprchovou hlavicí, vibrační masáž,
přednastavené programy, parní sauna, infrasauna, hydrofúze, aromaterapie, chromatoterapie,možnost audia a DVD,
a mnoho dalších možností.
Systém barevných světelných diod zvyšuje celkový zážitek
z používání Spa-Jet.

Výhody pro klienta při použití Spa Capsules:
celková regenerace a relaxace těla i mysli
využití čistě přírodních sil – voda, teplo, masáž,
bylinky a vitamíny

Spa-Jet™

úleva při bolestech svalů, kloubů
dermostimulace, pročištění a zvlhčení pokožky
podpora krevního oběhu v celém těle
stimulace nervové soustavy přináší uvolnění
svalového napětí
uvolnění dýchacích cest
nastartování procesu pro odstraňování celulitidy
a přebytečných kalorií
Spa-Oceana™

Vlastnosti 					

Spa-Oceana 			

Spa-Jet

Průhledný kryt					

			

Parní sauna					

			

Infrasauna					

			

Vibrační masáž					

			

Osvětlení LED diody (6 barev)					

4			

6

Podvodní LED diody (6 barev)					

4			

–

Aroma – Automatický systém					

			

Aroma – Manuální systém (miska)					

			

Stereo Reproduktor (150 W) vodě odolný reproduktor se sluchátkem				

			

Difuzní systém pro vitamíny/minerály					

			

5,6“ LCD barevný monitor					

			

Dvojitý dotykový kontrolní panel					

			

Přednastavené programy 					

10			

Studený proud vzduchu na obličej					

			

Horní sprchové hlavice					

10			

10

Dolní sprchové hlavice					

– 			

10

10

Ruční sprchový (oplachovací) systém					

			

Sprchové hlavice na masáž chodidel					

2			

Mlžící systém					

			

Hydromasážní vana (vnitřní objem objem 240 lt.)					

			

–

Hydromasážní přednastavené programy					

4			

–

Hydromasášní trysky na záda					

8			

–

Boční hydromasášní trysky					

8 			

–

Hydromasášní trysky na dolní končetiny					

4			

–

Podvodní masáž (volitelné)					

			

–

2

hmotnost					

177 kg			

120 kg

výška (zaklopené)					

125 cm			

102 cm

výška (odklopené)					

232 cm			

213 cm

délka					

230 cm			

230 cm

šířka					

91 cm			

91 cm

Vnitřní objem vany					

240 lt.			

–

napájení					

230–240 V, 50–60 Hz		

230–240 V, 50–60 Hz

proud					

25 A			

15 A

přívod vody					

1/2”			

1/2”

požadovaný tlak vody					

2–3 bar			

2–3 bar

odtok					

40 mm			

40 mm
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