Élvezze otthonában télen-nyáron a jótékony hatású hangulatos meleg vizes
fürdőzést! A pattogó tűz és a természetes anyagok harmóniája tökéletes
pihenést nyújt Ön és családja számára!
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Új Akciónkat tekintse meg a 7. oldalon

Amennyiben megfelelő mennyiségű fürdősót Pl. parajdi sót
teszünk a vízbe, úgy élvezhetjük a sófürdő minden jótékony
hatását, és emellett a víz nem fagy meg nagy hidegben sem,
ezért kezelés mentes lesz, nem kell leengedni!
Fürdődézsáink erdei fenyőből készülnek. A fürdő dézsánk
rozsdamentes kályhával szerelt mely a 3.5-4 köbméter vizet
körülbelül 3-4 óra alatt fűti fel az ideális 36-40 fok közötti
hőmérsékletre 0°C külső hőmérséklet esetén.
Fürdődézsánk belső ülőpaddal, kályhaelválasztó ráccsal szerelt
és alapban 3db rozsdamentes abronccsal készen szállítjuk.

Felépítés:
- fa dézsa, átmérő 160-350 cm
- C-profil illesztésű, 40 mm falvastagságú
- belső ülőkével ellátott
- kályharáccsal szerelt
- kályhafedés 4 cm fenyővel un. italtartó, tűzifatartó
- a dézsa peremes kialakítású
- 1 db lépcső
- 1 db fedőlemez fenyőfából
- 1 db rozsdamentes kályha kéménnyel
- 1 db hamuzó lapát
- 3 db rozsdamentes acél abroncs

Előnyei:
- Télen-nyáron jól kihasználható, kellemes fürdőzést biztosít
- Olcsó üzemeltetés és karbantartás
- Gyors és könnyű telepítés
- Meleg víz (sós fürdő) jótékony hatása
- Hangulatos, kellemes wellness kikapcsolódás
- A környezetünk természetes dísze
- Kiváló ár-érték arány
- Szivattyúval és víztisztítóval is felszerelhető

Üzembe helyezés:
A dézsa helyének kiválasztása előtt vegye figyelembe, hogy a
fára hatással van az
időjárás, leginkább a páratartalom. Nedves környezetben a
dézsa falai
megdagadnak, száraz helyen viszont valamelyest zsugorodnak
(ez a fa természetes
jellemzője, ettől függetlenül a szigetelés tökéletes lesz).
A dézsa végleges elhelyezése előtt a végleges helyét kell
kiválasztani az alábbiak szerint:
A dézsát olyan egyenletes és vízszintes helyen kell elhelyezni,
ami elbírja a dézsa
feltöltött állapotbeli tömegét, és a fürdőzőket is! A talaj
kiegyenlítéséhez sóder,
kavics, vagy beton is használható. A megfelelő légáramlás
elérése érdekében
javasoljuk, hogy a dézsa lábai alá merőlegesen helyezzen el
farönköket. Semmilyen
esetben sem szabad a dézsát közvetlenül a földre, vagy olyan
helyre telepíteni, ahol
az aljnövényzet meggátolhatja a levegő szabad áramlását.

Tűzvédelem:
Ha a dézsát épület közelében helyezi el, ügyeljen arra, hogy a
dézsa kéménye
megfelelő távolságban legyen minden gyúlékony anyagtól
vízszintes és függőleges
irányban egyaránt (minimum 3 méter). Amennyiben a kémény
közelében gyúlékony
anyag van, mindenképpen használjon hőszigetelést a kémény
körül. Tető közelében
vagy a födémen való átvezetés esetén a kémény tetejének
minimum 1 méterrel meg
kell haladnia a tető legmagasabb pontját. Figyeljen arra, hogy a
kályha közelében, az
égéstér előtt se legyen semmilyen gyúlékony anyag.

A dézsa fala:
Az első használat alkalmával a dézsa szivárogni fog, ez azonban
teljesen normális
jelenség, ami néhány használat után teljesen megszűnik. Az első
feltöltés alkalmával
több vízre van szükség, mint a későbbiekben. A fém pántokat
nem kell megszorítani,
amennyiben a telepítés után a dézsát azonnal elkezdik használni.
A dézsa fala csak
rendszeres használat esetén válik teljesen szigeteltté. Ritkán
azonban folyamatos
használat esetén is előfordulhat apró szivárgás.
FIGYELEM!
SOSE GYÚJTSON TÜZET A KÁLYHÁBAN, HA A DÉZSA ÜRES,
VAGY NINCS
MEGFELELŐ MENNYISÉGŰ VÍZ BENNE, MERT EZ A KÁLYHA
MEGRONGÁLÓDÁSÁHOZ VEZET! A KÁLYHA HASZNÁLATA
KÖZBEN A
VÍZSZINTNEK MINDEN ESETBEN A FELSŐ ÁTVEZETŐ CSŐ
FELETT 5 CM-EL
KELL LENNIE!
Javasoljuk, hogy használaton kívül fedje le a dézsát, mert így
kevesebb
szennyeződés jut a vízbe.
Az időjárás hatásainak megelőzésére a dézsa külső oldalát
páccal, olajjal lehet
kezelni.

Biztonság:
Amennyiben nem sófürdőként használja a dézsáját, a megfelelő higiénikus
állapot megőrzése végett a dézsában rendszeresen cserélni
kell a vizet, és a dézsát tisztítani kell. A tisztításhoz lehetőleg természetes
alapanyagokból készült szereket használjon. Közcélú alkalmazás esetén
azonban
javasolt klóros fertőtlenítőszerek alkalmazása.
Feltétlenül ügyeljen a dézsát használó gyermekekre, idősekre. Bizonyosodjon
meg
róla, hogy a dézsa lépcsői biztonságosak, különösen fagypont alatti időben,
amikor a
lépcső jeges lehet.
Fertőző bőrbetegséggel, valamint szív- és érrendszeri problémákkal nem
javasolt a
dézsafürdő használata.
A megfázás elkerülése végett hideg időben viseljen sapkát a fürdőzés közben.
Amennyiben hosszabb ideig használaton kívül van, valamennyire a fából
készült dézsa is veszít a szigetelőképességéből. Az új dézsák szinte minden
esetben
szivárognak, ezért az első használat előtt célszerű ellenőrizni a dézsa falát, és
feszítsen a pántokon a 19 mm-es menetek segítségével, ha lazának tűnnek.
Az első feltöltés közben javasolt bevizezni az egész dézsát, így a fa gyorsabban
megtelik vízzel. A dézsa feltöltéséhez jóval több vízre van szükség, mint amennyi
annak a névleges befogadóképessége.
Figyeljen arra, hogy ne töltse túl a dézsát!
FIGYELEM! SOSE ENGEDJE LE A VIZET A DÉZSÁBÓL ADDIG, AMÍG A KÁLYHA
NEM HŰLT KI TELJESEN!
FIGYELEM! NE HAGYJA MEGFAGYNI A VIZET A DÉZSÁBAN! FAGYPONT ALATT
ENGEDJE LE A VIZET, VAGY BIZTOSÍTSA A FOLYAMATOS FŰTÉST!
Az ajánlott fürdőzési vízhőmérséklet +37°C, nem javasolt ennél melegebbre
fűteni a
vizet.
A kályha ugyanúgy működik, mint egy hagyományos háztartási fatüzelésű
kályha. Az
égéstérbe először kisebb méretű tűzifát adjon, majd folyamatosan egyre
nagyobb
darabokat. A hatékonyabb működés végett fürdőzés közben célszerű
folyamatosan
fenntartani a tüzet.
A hamutálat minden használat után ürítse ki! A kályhában hagyott hamu
megrövidíti
az égéstér élettartamát. A hamulapátot ne hagyja a hamutálban tüzelés
közben, mert
az rongálódáshoz vezet. A hamulapát csak a hamutál kiürítéséhez használható.
Száraz fát használjon a tüzeléshez.
Tűzgyújtó folyadékokat csak az előírásoknak megfelelően használjon.

Sófürdő, fürdőterápia:
A sós vizes fürdők különösen mozgásszervi és reumatikus,
neurológiai perifériás betegségek, nőgyógyászati és
bőrproblémák esetén ajánlottak, illetve stressz oldásra
relaxációs céllal.
A koncentrált, sós víznek nagyobb a hő megtartási és közvetítő
tulajdonsága, mint az édes vízé, tehát a páciens a test
felmelegedését hosszabb időn keresztül fog ja érezni. Ez a víz
segíti a végtagokban a vérkeringést, csökkennek az ízületi és
izomfájdalmak.
Egy 30 perces sófürdő salaktalanító hatása megfelel egy három
napos böjtnek.
A sófürdő koncentrációja minimum 1% -os legyen.
Egy normál nagyságú fürdőkádnál (kb. 100 l) legalább 1 kg
kristálysóra van szükség. Minél magasabb a koncentráció annál
nagyobb a méregtelenítő hatás.
A sós fürdő használata után ne mosakodjanak, ne is
törülközzenek meg, hagyják a vízcseppeket beszívódni a testbe
és magától megszáradni.

Mitől különleges a parajdi só?
A parajdi só az Ősóceán kiszáradásakor keletkezett, minden
ásványi anyagot és nyomelemet tartalmaz. Ez a kézzel
bányászott és aprított só mentes mindennemű környezeti
szennyeződéstől, adalékanyagtól.
A parajdi só abban különbözik a többi sótól, hogy (ez küllemében
is látszik)nem vonják ki belőle a természetes iszapot, ami
egyedülálló természetes olajesszenciát tartalmaz.
Tapasztalhatjuk a fürdősó használata után, hogy egy finom
iszapréteg marad a víz leengedése után a kádban. Ezt az iszapot
használják a gyógyászatban is.
Az emberi szervezet vízből és sóból áll. A só alatt nem a
hagyományos értelemben vett finomított konyhasót értjük,
hanem a természetben, eredeti állapotban előforduló sókat,
melyben különböző mennyiségű és minőségű ásványi anyagok
vannak.
Ezek közül a parajdi só a világon az egyik leg jobb minőségű, 84féle ásványi anyagot tartalmaz, és nagyon magas (97%-os) a só
(NaCl) tartalma.
A sószappan lehetővé teszi, hogy bőrünk magától
regenerálódjon, krémek és egyéb kozmetikumok nélkül.
Jótékony hatásai: optimalizálja bőrünk PH értékét,
gyulladáscsökkentő, serkenti az anyagcserét, a vérkeringést,
frissebbé varázsolja bőrünket.

Legfontosabb tulajdonságai, melyek miatt tökéletes eszköze
akár a házi sóterápiának is:
• természetes formájú, ipari beavatkozás nem éri
• ionizál, fertőtlenít, megköti a port, pollent, csökkenti az 		
elektroszmogot
• szürkés, fehéres színű, felülete porózus
• a parajdi sótömb vagy sótégla alkalmas sószobák falazatának
kialakítására is
• végtelen élettartamú
• összetétele: 97 % NaCl, 3 % egyéb ásványi anyag és nyomelem
(84 féle)
• nem szükséges hőt közölni vele ahhoz, hogy kifejtse hatását
• só-ionokat bocsájt ki, amelyek csökkentik a légúti panaszokat
• egyszerű az otthoni használata nem igényel gondozást,
egyszeri beruházással hosszú időre segítőnk lesz, nincs 		
mellékhatása
• korhatár nélkül alkalmazható
• a sótömb dísztárgyként használva dekoratív része a 		
helyiségnek, a helyiség több pontjára is elhelyezhető
Ajánlott:
• immunrendszer erősítésére, légúti megbetegedések, légúti
allergiák (toll, pollen, pihe, por...), szénanátha, asztma, nátha,
hörghurutgyulladás, arcüreggyulladás, dohányzás okozta
irritációk, horkolás, szívritmuszavar, vérnyomás-szabályozás és
alvászavar esetén.

Napi egy fürdőzés hozzájárul az alábbi panaszok enyhítéséhez:
Reumatikus és ízületi bántalmak, asztma, légúti megbetegedések,
légcsőhurut, nőgyógyászati problémák, gyulladások, csontbetegségek,
izomzúzódás, izomsorvadás, izomgörcs, szorongás, bőr elszarusodása.
Az esszenciális nyomelemek növelik a sejtek mikrobiológiai anyagcseréjét,
hozzájárulva az Ön egészséges egyensúlyához.

Árak:
1.8m-es Dézsa (4 személyes) 420.000 Ft
2m-es Dézsa (6 személyes) 450.000 Ft

2.2m-es Dézsa (8 személyes) 460.000 Ft,
2.5m-es Dézsa (10 személyes) 520.000 Ft.

A 2.5m-nél nagyobb méretek egyéni ajánlat alapján.
A parajdi fürdősó 25 kg-os kiszerelésben 200 Ft/kg
Különböző illatosított finomított fürdősók 25 kg-os
kiszerelésben 400 Ft/kg
pl. Csokoládé, vanília, menta, levendula, borsmenta, exotic, trópusi stb.
Az árak az Áfa-t nem tartalmazzák!

Kapcsolat
9113 Koroncó, Szent István utca 39
Telefon: +3630 901 5839
Email: info@dezsa-furdo.hu

