SeaClima
jedinečné přednosti
„medical wellness“

KYSLÍK, IONIZACE, SOLNÁ MLHA jsou elementy,
kterými jste obklopeni a
které dýcháte na pobřeží
Mrtvého moře.
Zařízení SeaClima spojuje léčivé síly ionizovaného kyslíku a soli a velmi
věrně tak napodobuje
právě léčivé mořské
klima. Čistí dýchací cesty,
osvěžuje pokožku, napomáhá látkové výměně,
stará se o dobrý zdravotní stav, zvyšuje tělesnou
i duševní výkonnost
a odbourává stres.

O PRODUKTU
SeaClima je zařízení, které Vám umožní denně si vychutnávat pravé mořské klima. Jedinečné jsou přínosy pro lidské
zdraví.
Poskytuje Vám kyslíkovo-solnou terapii (tzv. thalasso terapii). Sobě nebo třeba i své návštěvě můžete dopřát tuto
komplexní terapii, doplněnou infračerveným zářením, barevným světlem a příjemnou hudbou. Naše produkty SeaClima
Vám významně pomohou udržet si dobrý zdravotní stav. Toto zařízení již získalo velmi solidní postavení v oblasti wellness a
vrcholového sportu.
Produkty SeaClima byly vyvinuty k vylepšení zdravotního stavu, vzestupu výkonnosti a zvýšení kvality Vašeho života.
Spojují všechny pozitivní vlastnosti ionizovaného kyslíku a soli, pro zvýšení kvality vzduchu, který dýcháte.
Se SeaClima můžete načerpat novou sílu. Ionizovaný kyslík chrání vaše tělo přirozenou cestou. Právě vysoký podíl
záporných iontů činí mořský vzduch tolik blahodárným.
Mořské klima je centrálním prvkem ve všech výrobcích SeaClima. Ionizovaný kyslík a solná mlha - perfektní rovnováha
pro tělo i duši.
Ionizovaný kyslík výrazně zlepšuje schopnost přemýšlet, zvyšuje tělesnou výkonnost a posiluje obranyschopnost.
Sůl je látka, která má vedle vody jedinečnou roli v lidském metabolismu. Krystal soli se rozpouští ve vodě a vzniká tak
solný roztok.
Vzduch naplněný zápornými ionty pročišťuje dýchací cesty, usnadňuje látkovou výměnu a pomáhá chránit pokožku před
stárnutím. Toto stimulační prostředí je vyrobeno za pomoci ionizovaného kyslíku a soli z Mrtvého moře. Nejjemnější
částice par uvolňujících se ze solného roztoku pronikají hluboko do plic. Sůl z Mrtvého moře je často poslední záchranou
pro pacienty s těžkými kožními onemocněními a onemocněními dýchacích cest.
Zařízení SeaClima bylo vyvinuto k vylepšení celkového zdravotního stavu, k posílení imunitního systému, k prevenci
nemocí a zmírnění jejich průběhu u lidí každého věku. Jen 20 minut v prostředí SeaClima je srovnatelné s dvouhodinovou
procházkou u moře.
Cítit se lépe - žít zdravě - vypadat lépe.

pro více informací navštivte
www.seaclima.cz

PŘEDSTAVUJEME
Představujeme Vám tyto produkty pro veřejný a pro privátní provoz:
Model PRO EDITION pro veřejný provoz
popis funkcí:
- Seaclima - dávkování soli z mrtvého moře do místnosti miniaturními
částečkami o velikosti 0,5-5 mikronů s následným vytvořením silné solné
mlhy
- Vysoce výkonný ionizátor vzduchu - čistí vzduch od prachu a bakterií
3
(princip čistého vzduchu po bouřce). Zařízení produkuje 5 mil. iontů/m /sec
- Oxygen koncept - vyrábí a dávkuje 90% kyslík v množství až 10l/min. Obsah
kyslíku v místnosti zvyšuje běžných 21% na 35% v závislosti na typu a velikosti
místnosti.

Model WELL EDITION pro veřejný provoz
popis funkcí:
- Seaclima - dávkování soli z mrtvého moře do místnosti miniaturními
částečkami o velikosti 0,5-5 mikronů s následným vytvořením silné solné
mlhy
- Vysoce výkonný ionizátor vzduchu - čistí vzduch od prachu a bakterií (princip
3
čistého vzduchu po bouřce). Zařízení produkuje 5 mil. iontů/m /sec

pro více informací navštivte
www.seaclima.cz

PŘEDSTAVUJEME
Model EXCLUSIVE EDITION pro privátní provoz
popis funkcí:
- Seaclima - dávkování soli z mrtvého moře do místnosti miniaturními
částečkami o velikosti 0,5-5 mikronů s následným vytvořením silné solné
mlhy
- Vysoce výkonný ionizátor vzduchu - čistí vzduch od prachu a bakterií (princip
čistého vzduchu po bouřce). Zařízení produkuje 5 mil. iontů/m3/sec
- Oxygen koncept - vyrábí a dávkuje 90% kyslík v množství až 10l/min. Obsah
kyslíku v místnosti zvyšuje běžných 21% na 35% v závislosti na typu a velikosti
místnosti.

Model USV pro veřejný i pro privátní provoz
popis funkcí:
- Seaclima - dávkování soli z mrtvého moře do místnosti miniaturními
částečkami o velikosti 0,5-5 mikronů s následným vytvořením silné solné
mlhy

pro více informací navštivte
www.seaclima.cz

POUŽITÍ
Solná sauna je žhavou novinkou na trhu. Jedná se o speciální místnost, jejíž
stěny tvoří solné cihly. Tyto stěny jsou osvětleny a příjemná teplá záře
solných kamenů působí hřejivým dojmem na lidskou psychiku. V solné
sauně je ideální poměr přirozené vlhkosti (30-60%) a teploty (cca 50°-70°C),
díky tomu se zde dobře dýchá a člověk takto vdechuje vzduch nasycený
vzácnými minerály, které jsou součástí jedinečného solného mikroklimatu.
Solná sauna je vhodná pro lidi, kteří nemají rádi pobyt v klasické finské
sauně a kterým se ve finské sauně špatně dýchá. Do solné sauny je možné
instalovat relaxační světla a audio pro poslech hudby.

V solné sauně se používá nejèastìji SeaClima Pro Edition (solná mlha,
ionizovaný vzduch, zvýšený obsah kyslíku) pro:
-

zvýšení fyzické výkonnosti
zvýšení soustøedìnosti
uvolnìní celého organismu
léèbu chronických onemocnìní dýchacích cest (astma)
léèbu kožních onemocnìní (atopické ekzémy)
zvlhèení a zjemnìní kùže

Takto vybavené solné sauny jsou vhodné do:
-

fitness center
sportovních klubù
zaøízení pro vrcholové sportovce
lázeòských komplexù
sanatorií
kosmetických salónù
domácností

pro více informací navštivte
www.seaclima.cz

POUŽITÍ
Infrakabina je dřevěná kabina, vybavená speciálními patentovanými
infrazářiči, které produkují infračervené paprsky, jež procházejí vzduchem a
až po dopadu na povrch těla se mění na tepelnou energii a tím dochází k
rychlému hloubkovému prohřátí. Paprsky pronikají do hloubky 4 - 5 cm pod
povrch těla, zahřívají zevnitř a vyzařují zpět ven. V infrakabině se dýchá
relativně chladný vzduch (cca 30° - 50°C), a přitom se tělo prohřívá větší
teplotou. V Infrakabině je možné si číst. Do infrakabiny je možné instalovat
relaxační světla a audio pro poslech hudby.
V infrakabině se používá nejčastěji SeaClima Pro Edition (solná mlha,
ionizovaný vzduch, zvýšený obsah kyslíku) pro:
- zvýšení fyzické výkonnosti
- zvýšení soustředěnosti
- uvolnění celého organismu
- léčbu chronických onemocnění dýchacích cest (astma)
- léčbu kožních onemocnění (atopické ekzémy)
- zvlhčení a zjemnění kůže
Takto vybavené infrakabiny jsou vhodné do:
- fitness center
- sportovních klubů
- zařízení pro vrcholové sportovce
- lázeňských komplexů
- sanatorií
- kosmetických salónů
- domácností

pro více informací navštivte
www.seaclima.cz

POUŽITÍ
Zařízení SeaClima se instaluje do suchých prohříváren s teplotou do 50°C
jako jsou tepidária, laconia nebo infrakabiny. SeaClima je vhodné i pro
mokrá spa a wellness a lidé ho používají bez oblečení, neboť má blahodárné
účinky na pokožku. Může být nainstalováno do kabiny nebo do speciálně
upravené místnosti, doplněno například barevným světlem, či audio
soustavou.
Tepidárium je místnost, která má efekt sálavého tepla, který je zajištěn
tepelným zářením z vyhřívaných stěn, podlahy a lavic vnitřního prostoru.
Teplotou vzduchu kolem 40°C a při relativní vlhkosti 20%. Je určeno pro
klienty, kterým nevyhovuje vysoká teplota, například při klasickém
saunování. Pobyt v tepidáriu je doporučován pro preventivní užití a je
současně povzbudivý pro imunitní systém, aniž by se zatěžoval krevní oběh.
V centrální části většinou dominuje pítko. V prostoru jsou nainstalována
relaxační světla a audio s relaxační hudbou.
V tepidáriu se používá nejčastěji SeaClima Well Edition (solná mlha
z Mrtvého moře, ionizovaný vzduch) pro:
- léčbu chronických onemocnění dýchacích cest (astma)
- relaxaci
- odbourání stresu
- uvolnění celého organismu
- zvlhčení a zjemnění kůže
Tepidária jsou nejčastěji instalována do:
- lázeňských komplexů
- welness center
- hotelů
- saunových komplexů
pro více informací navštivte
www.seaclima.cz

POUŽITÍ
Solná jeskyně je speciální místnost, vytvořená hlavně ze soli a jiných
ekologických materiálů, které vytvářejí a udržují potřebné mikroklima, které
je podobné mořskému klimatu. Mikroklima obsahuje velmi potřebný jód a
jiné mikroelementy, které příznivě působí na zdraví člověka. Aktivní
dávkování solné mlhy pomocí SeaClima (většina jeskyní má již vlastní
ionizátor, proto stačí dodat pouze ultrazvukový rozprašovač USV) zvýší
obsah soli ve vzduchu. Vzniká tím velká přidaná hodnota a konkurenční
výhoda. V západní Evropě je takové užití běžné ve většině kvalitních jeskyní.
V solné jeskyni se používá nejčastěji SeaClima Well Edition (solná mlha,
ionizovaný vzduch), nebo USV (solná mlha) pro:
- zvýšení obsahu soli ve vzduchu aktivním dávkováním solné mlhy
- zvýšení atraktivity a konkurenční výhody
- vyšší přidanou hodnotu
- léčbu chronického onemocnění dýchacích cest (např. astma)
- zvýšení fyzické výkonnosti
- zvýšení soustředěnosti
- uvolnění celého organismu
Solná jeskyně se SeaClima jsou vhodná pro:
- lázeňské komplexy
- wellness centra
- hotely
- menší veřejné provozy
- zařízení pro vrcholové sportovce

pro více informací navštivte
www.seaclima.cz

POUŽITÍ
Unikátní použití SeaClima je v ledovém iglú. Ledové iglú se stalo velmi
žádané a populární na trzích v západní Evropě. S použitím SeaClima dostává
toto řešení nový rozměr, jelikož kombinace studeného vzduchu
(od -5°C do +4°C), solné mlhy, ionizovaného vzduchu a zvýšeného obsahu
kyslíku je neúčinnější známý způsob boje s onemocněním dýchacích cest.
Pro příjemnější pobyt v iglú jsou sedáky vytápěny na příjemnou teplotu.
V ledovém iglú se používá nejčastěji SeaClima Pro Edition (solná mlha,
ionizovaný vzduch, zvýšený obsah kyslíku) pro:
-

léčbu chronického onemocnění dýchacích cest (např. astma)
zvýšení fyzické výkonnosti
zvýšení soustředěnosti
uvolnění celého organismu

Ledová iglú se SeaClima jsou vhodná pro:
-

lázeňské komplexy
sanatoria
wellness centra
hotely
zařízení pro vrcholové sportovce

pro více informací navštivte
www.seaclima.cz

REFERENCE
Realizace ČR
- Hotel Horal (Velké Karlovice) - tepidárium model Pro Edition
- Relaxační centrum Infinit (hotel Santon Brno) - tepidárium model Pro Edition
- Monsoon spa (Praha 1) - tepidárium model Well Edition
- Plavecký bazén Liberec (R klub) - odpočívárna model Well Edition
- Penzion Sluníčko (Ostravice) - infrakabina/Solbox model USV

Realizace EU
- Vrcholový sport (Scorpions Hannover, Hamburské sportovní sdružení)
- Termální lázně (Limes-Therme, Solepark Schönebeck, Kaiserbad Bad
Abbach)
- Aquaparky (Arriba Erlebnisbad)
- Hotely (Salzburger Hof, Thermalhotel Terme Ręve Monteortone, Hotel
meerSinn)
- Wellness centra (Tegernsee, Golf-Hotel Wörthersee, Rogner-Bad Blumau)
- Léčebny (Willingen)
- Nemocnice (Odborná dermatologická nemocnice ve Friedensburgu)
- Fitness studia, solária (Elan Hildesheim, Life in Balance Braunschweig)
- a mnoho domácností...

zavolejte nám:
+420 601 324 869
BUILDSYS, a.s.,
Cihlářská 19
602 00 Brno
e-mail: e-spa@buildsys.cz
GSM: +420 601 324 869, +420 601 324 863
Tel.: +420 515 919 888
Fax: +420 515 919 889

