lnfrasauna - pravidla §aunování
lnfra§auna umožňuie saunování kardiakům, astnatikům, alergikům, vhodná je pro malé
děti i pro ty, ldeří téžcnsnášívysoké tep|oty klasických saun. Pravidelné saunování
1x ažZxiýdnépřnáší kvalitní celkovou regeneraci těla (odolnost vůď infekcím, ústup
onemocnění dýchacích cest, alergií, nomtalizace krevního tlaku, rehabilítačníúčinky
apod.). lnfnasauna zvyšuie látkovou r4ýměnu, odplavuie únavovéláťry, zlepšuje
á*bování kyslíkem a pfispívá k získáníbezprostředně kladného pocítu v podobě
dokonalé §stoty kůžes patmým kosmetieJ<ým ďektem, uvolnění a svěžestis
povúuzsním mnohých životníchfunkcí, zlepšení tělesné iduševníkondice. Saunování
v infrasaunélze realirsttďkdy{<oli běhern dne, rrďtledem k tornu, žsíiŇíatsry/lopůsobí
podpúmě na lidský organísmus, dodávámu errergii a vítalifu. Čbvěk se tecrlí unaven
jako po saunování v klasické sauně. Přesto se bezprostředně po saunování
nedoporuěui e anýbná tprc*;á námaha.
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několikrát za den při rekonvalescenci, na sníženíbolesti, urychlení hojiqých procesů

- před i po sportovním rnýkonu
- předehřát kabinu cca 5 min.

- pobyt v kabině cca 10 min. do pocitu potu v lehkém oblečení(cvičebníoděv)
- následuje rehabilitační cvičení,trénink do pocitu bolestis následným krátkodobým
prohřátím v kabině s cílem uvolnit svalové napětí a bolest ve svalech (nebo může
následovat potícíkúra cca 20 - 30 min. dle individuální potřeby)

