
A ’Sörhas, hess!’ kezelés 
 

 
Különlegességek: 

• A hullámmasszázs serkenti a keringési és a nyirokrendszer működését, ezáltal segít 
csökkenteni és megelőzni a narancsbőr kialakulását. 

• A kezelés bármely korosztály számára ajánlható méregtelenítés, fogyás, stressz 
oldás, regenerálódás, az izmok tonizálása céljából. 

• A hullámmasszázs kifejezetten alkalmas a fáradt, elnehezült, fájó lábak 
felfrissítésére, regenerációjára. 

• A hullámmasszázs során egy speciális „szauna ruhában” enyhe, ritmikus 
nyomáshullámok masszírozzák végig az egész testet a lábtól a combon, popsin, 
derékon keresztül a karokig. 

• A bőr alatt kb. 4 cm mélységig lehatoló infrasugárzás (30-60 °C) mélyreható tisztító, 
melegítő hatása stimulálja a belső szerveket és segít megtisztítani a bőr a 
méreganyagoktól. 

• 1 kezelés alatt a szervezet kb. 4-600 kalóriát éget el könnyedén, erőlködés nélkül, 
ami egyenértékű azzal, mintha 3-5 kilométert futnál. 

 
A nyomásterápiás kezelés már önmagában is növeli: 

• A vér- és nyirokkeringés intenzitását 
• Az anyagcserét 
• A bőr tápanyagellátását, s ezáltal rugalmasságát 
• A szövetek rugalmasságát (pl. szülés után) 
• Műtétek után az adott terület normális keringésének visszaállítását 

 
és csökkenti: 

• A szövetközi folyadék mennyiségét 
• A felhalmozódott méreganyagokat 
• A visszerek kialakulásának esélyét 
• Nyirok- és vénás ödéma kialakulásának esélyét 
• A cellulitot és a túlsúlyt 
• A trombózis esélyét 
• A reumatikus panaszokat 
• Az érszűkület és a magas vérnyomás tüneteit 

 
Infravörös fény 
 
Az infravörös karcsúsító kezelés gyorsítja az alapvető anyagcserét, mely kimagaslóan gyors 
természetes útja a súlycsökkenésnek. 
Az infravörös fény a nap láthatatlan sugárspektrumának része. Egyik legfontosabb emberre 
gyakorolt hatása, hogy könnyedén behatol az emberi szövetekbe. Amint ez megtörténik, egy 
természetes rezonancia keletkezik. A rezgésnek és a melegnek köszönhetően az izmok 
ellazulnak és a fény által ért terület vérkeringése felgyorsul. Az UV- (ultraibolya) fénnyel 
ellentétben, nincs káros hatása. 
 
Képes lebontani az érfalakról a lerakódásokat, visszaadja az érfalak rugalmasságát, az erek 
eredeti belső átmérőjét. Ezzel csökkenthető az érszűkület, az ebből eredő magas vérnyomás 
tünete. 
Ezzel a kezeléssorozattal érheti el a leghatékonyabb súlyvesztést! Mivel a készülék a 
szervezet saját belső folyamatait optimalizálja a méregtelenítés és a fogyás elősegítésére, 
használatának nincs mellékhatása, szemben az ilyen célra szedett gyógyszerekkel. 
 
Cellulit – Az infravörös fény nagy mennyiségű infravörös hő kibocsátására képes, melynek 
hatására felgyorsul a vér- és nyirokkeringés, javul a sejtek anyagcseréje, felgyorsulnak a 
biokémiai reakciók, mely a zsírok lebomlásához vezet. 
 



Zsírlebontás - A hősugárzás a szövetek lokális hőmérsékletét növeli, a pórusok kitágulnak, 
nagy mennyiségű izzadság távozik, a perifériás víz (a zsírsejtek víztartalma) a véráramba 
kerül, ami által a zsírsejtek mérete jelentősen csökken. 
 
Nyirokmasszázs - A hő hatására a vérkeringés javul, felgyorsul az anyagcsere, és a kioldott 
zsír a vér- és nyirokkeringésbe kerül, majd természetes úton távozik. 
 
Az emésztés javítása által 
A testmozgás a keringésen keresztül tisztítja a testnedveket, melyek által egyértelműen javul 
az emésztés. Mindeközben a ritmikus nyomásmasszázs hatására felgyorsul a bélmozgás, 
aktívabban zajlik az emésztési folyamat, így a felesleges tápanyag, a feloldott zsírsejtek, a 
vízfelesleg stb. könnyebben ki tud ürülni. A székrekedés azonnal megszűnik, a nagy 
mennyiségű plusz zsír (mint pl. a sörhas) mérete látványosan csökken. 
	  


