
Doprajte si výnimočné uvoľnenie vďaka infra saune a lampe zo so ľného kryštálu. Vôňa červeného cédrového 
dreva v kombinácii s obkladom severským smrekom  zvyšuje zážitok zo saunovania. Ak si nezjemníte priestor v 
kabíne pridaním vonných esencií do "morského oka" ,vychutnajte si pôžitok z vône dreva a inhalácie výparov zo 
soľného kame ňa. Inhalácia soľných výparov priaznivo pôsobí na uvoľnenie dýchacích ciest a krásu Vašej 
pokožky.Zohrievaním lampy nastane v kabíne príjemná klíma a Vy sa cítite ako v prímorskej oblasti. Lampa zo 
soľného kryštálu je vyrobená z kusu kamennej soli, ktorý vznikol pred miliónmi rokov vysúšaním pravekých 
morí.Príjemné svetlo pôsobí blahodárne a upokojujúco a pomáha vytvárať telesnú a duševnú rovnováhu.Infra- 
sauna je stavaná na využitie energie, ktorá sa získava z plošných infra žiari čov .Infra žiarič je vykurovacie teleso, 
ktoré vytvorí v kabíne ideálnu teplotu pre Váš príjemný relax.V infra - saune sa dosahujú nižšie teploty od 40 po 
55°C  a na prehriatie tela je potrebné saunovať sa približne 10 - 15 minút.
Sálajúce infračervené lúče vám prenikajú pod pokožku do hĺbky, vďaka tomu sa rozpúšťajú a pomocou potenia 
vyplavujú škodlivé látky a čistí sa pokožka.Stúpa spotreba telesnej energie a nastáva odbúravanie tuku. Posilňuje sa 
Váš imunitný systém, stávate sa odolnejšími voči prechladnutiu a lepšie znášate fyzickú i psychickú 
záťaž.Infračervené h ĺbkové teplo  sa osvedčilo pri liečbe reumy, artrózy, artrídy, kožných ochorení, znižuje problémy 
so srdcom a krvným tlakom. Vyžarovaním pozitívnych iónov  zo soľnej lampy dosiahnete prirodzenou formou 
rovnováhu medzi dušou vody a tou vašou. Zabudnite na všetko a zblížte sa s úžastnou kombináciou tejto soľnej 
infra sauny . Po takomto saunovaní sa budete cítiť ako znovuzrodení a dokonale oddýchnutí.Len táto sauna dokáže 
uviesť telo i dušu do harmonického a rovnovážneho stavu.Saunovanie vnímajte ako dokonalý  dotyk zdravia. 

FI-SA SAUNY  
Prevádzka:Štefanovská 725, 900 89 ČASTÁ             tel.:033/6495 188,fax:033/6408 330

Sauny, parné sauny, saunové pece, parné kúpele .  Projekcia,  dodávka,  montáž,  servis,  rekonštrukcie

SOĽNÁ   INFRA SAUNA

PO-ŠTV:8.00-16.00hod,PIA:8.00-14.30hod                 servis mob.:0905/475 359,

fisa@saunabau.sk, www.fisa.sk predaj mob.:0905/725 520

Infra žiari če sú farebne prispôsobené drevu a sú v saune zabudované pod ochrannou dekoračnou 
mriežkou, ktorá zabraňuje priamemu kontaktu.

Firma si vyhradzuje nárok na zmenu ceny bez oznámenia vopred!

ZÁRUKA:  24 mesiacov
Firma si vyhradzuje nárok na zmenu ceny bez oznámenia vopred!


