
SPA & WELLNESS 

FITNESS – Sprzęt firmy Kettler 

 Corsa 

Poprzez trening wytrzymałościowy na ergometrze CORSA powodowane są przede 

wszystkim zmiany i przystosowania systemu sercowo-naczyniowego. Do zmian tych 

można zaliczyć spadek tętna spoczynkowego i obciążeniowego. Dzięki temu serce ma 

więcej czasu do dyspozycji na napełnienie komór sercowych i ukrwienie mięśnia 

sercowego (poprzez naczynia wieńcowe). Ponadto zwiększa się głębokość oddechu i 

ilość wdychanego powietrza (pojemność witalna). Dalsze pozytywne zmiany 

następują w systemie przemiany materii. 

 Variofit 

Urządzenie treningowe opracowane specjalnie do treningu mięsi osłaniających 

kręgosłup. Właśnie w dzisiejszych czasach, gdyż czeste siedzenie prowadzi do 

osłabienia mięsni w okolicy tułowia, regularny trening mięsni brzucha i pleców jest 

wartościowy pod względem zdrowotnym. Dodatkowo urządzenie VARIOFIT jako 

wielofunkcyjna ławka treningowa oferuje również zróżnicowany siłowy trening 

sprawnościowy z krótkimi hantlami 

 Rider vario 

Trening na urządzeniu RIDER VARIO obciąża mięśnie całego ciała. Niektóre grupy 

mięśni są jednak szczególnie aktywizowane.  

 Basic 

Atlas treningowy BASIC to Maszyna do treningu ogólnorozwojowego. Na atlasie 

treningowym może trenować zarówno osoba, której zależy na Odchudzania jak i 

osoba, która chce zbudować Duże Mięśnie. Jeśli nie zależy ci na jednym ani na drugim 

Atlas Treningowy BASIC może służyć po prostu jako maszyna do poprawy kondycji 

fizycznej i treningu rekreacyjnego 

 Toronto 

Bieżnia TORONTO umożliwia nam przeprowadzenie treningu biegowego, łącznie z 

chodzeniem. Ćwiczenia na bieżni TORONTO uznawane są za jedne z najlepszych 

ćwiczeń aerobowych pozwalających spalać zapasy tłuszczu i poprawiających 

wydolność organizmu. Taki trening działa na całe ciało i wzmacnia mięśnie całego 

ciała i to niezależnie od pogody. 

 Verso 107  Verso 300 

Ćwiczenia wykonywane na crosstrainerze pobudzają do 84% mięśni. Umożliwiają 

ćwiczenia dużych grup mięśniowych, dzięki temu podczas ćwiczeń trenujesz 

jednocześnie kilka partii mięśniowych. Systematyczne ćwiczenia  pozwalają na 

spalenie zbędnej tkanki tłuszczowej, obniżenie ciśnienia krwi, poprawę wydolności 

serca i płuc. Systematyczny trening jest jednym z najefektywniejszych treningów 

całego ciała, podczas którego symulowane są ruchy eliptyczne, zbliżone do 

wspinaczki czy chodu. Kolejną zaleta treningu o eliptycznym przebiegu ruchów jest 



to, że nie obciąża stawów i kręgosłupa- tak jak w przypadku wspinaczki czy biegania. 

Regularnie ćwicząc na crosstrainerze spalamy prawie 2x więcej kalorii niż na innych 

sprzętach 

 Power step per 

Power Stepper to urządzenie do ćwiczeń aerobowych, które pozwala rzeźbić mięśnie 
nóg i pośladków oraz zrzucać zbędne kilogramy. Regularne ćwiczenia poprawiają 
układ krążenia i oddechowy, poprawiają poczucie równowagi i wpływają na 
samopoczucie. 

 Ab – former 

AB - Former - przyrząd do ćwiczeń mięśni brzucha - zdecydowanie ułatwia 

wykonywanie skłonów, nie dopuszczając do obciążania kręgosłupa. Mini komputer 

odlicza czas, liczbę skłonów oraz orientacyjną liczbę spalonych kalorii 

SALA RELAKSU 
 
Muzykoterapia – pozwala choć w małym stopniu przybliżyć nas - ludzi - do pierwotnego 
spokoju łącząc człowieka z naturą. Dzięki muzyce odnajdujemy spokój ducha, radość. 
Towarzyszy nam od narodzin przez całe życie. Często ona sprawia, że jesteśmy weselsi. Przy 
odpowiedniej odreagowujemy napięcia. 

Muzyka wpływa na: 

 samopoczucie człowieka 

 napięcie mięśni 

 układ krążenia (podwyższa lub obniża puls) 

 działa na układ pokarmowy i oddechowy 

 odpowiednio dobraną muzykę stosuje się w łagodzeniu bólu i w czasie zabiegów 

chirurgicznych, stomatologicznych, w położnictwie i ginekologii 

 oddziaływanie muzyką stosuje się w chorobach psychosomatycznych, a także w 

rehabilitacji narządów ruchu 

Cele muzykoterapii: 

 uspokojenie, rozluźnienie 

 poznanie (cel dydaktyczno-poznawczy) 

 poznanie siebie nawzajem 

 kulturotwórcza 

 wytworzenie za pośrednictwem muzyki równowagi pomiędzy sferą przeżyć 

emocjonalnych a procesami fizjologicznymi 

Funkcje: 

 muzyka pozwala na docieranie do głęboko ukrytych konfliktów oraz wydobywa i 

aktywizuje emocje 

 poprawa nastroju uczestnika oraz realizacja ćwiczeń zaburzonych sfer psychicznych 

 dostarczenie pozytywnych przeżyć uczestnikowi 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_krwiono%C5%9Bny_cz%C5%82owieka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_pokarmowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_oddechowy


 Odpowiednio dobrana pomaga w leczeniu: uzależnień, chorób układu oddechowego, chorób 

serca, chorób gardła, stanów depresyjnych, pomaga również w nauce oraz na wiele innych 

schorzeń 
 pozwala na specyficzne doznania mogące doprowadzić do głębszego zainteresowania 

muzyką 

 wspólne przeżywanie pozytywnych emocji daje szansę na przełamanie barier 

nieśmiałości, rozładowanie napięcia stwarzanie okazji do zabawy 

Lecznicza seria SONGAIA powstała na podstawie systemu leczenia dźwiękiem SONAGAIA 

SOUND. Son - dźwięk; gaia - ziemia. Dźwięki ziemi. Badania nad dźwiękiem ukazują 

zbieżność między oktawami częstotliwości dźwięku, kolorów, oraz atomowym ciężarem 

pierwiastków i funkcjonowaniem ludzkiego organizmu. Jeśli jesteśmy zdrowi, nasz organizm 

posiada równowagę pierwiastków i częstotliwości wymaganych dla życia oraz pełen zestaw 

tonów. Choroba natomiast ujawnia się poprzez brak określonych tonacji. 

Terapia polega na wprowadzeniu brakujących tonacji, odpowiadających konkretnym 

schorzeniom. 

 

FOTEL MASUJĄCY 

specjalistycznie zaprojektowany aby odtworzyć techniki używane przez masażystów – 

terapeutów i kręgarzy. 
 

RODZAJE MASAŻU  
1. Wałkowanie 
Daje złudzenie delikatnych dłoni masażysty, który zdecydowanie uciska najpierw jedną stronę 

kręgosłupa, następnie drugą. Uwalnia to od napięcia a rozluźnia mięśnie i przygotowuje pecy do 

głębszego masażu.  
2. Ugniatanie 

Daje złudzenie kciuków zdecydowanie uciskających obydwie strony pleców. Następnie masaż staje 

się głębsze, ujędrniając mięśnie i poprawiając krążenie. 
3. Uciskanie 

Daje złudzenie leczniczego dotyku dłoni profesjonalnego terapeuty, który zdecydowanie uciska 

mięsnie wzdłuż twojego kręgosłupa. Pomaga to poprawić zdolności ruchowe i sylwetkę (posturę). 

4. Ostukiwanie 

Daje złudzenie pięści lub krawędzi dłoni gwałtownie uderzających mięśnie pleców. Jest to głęboka 

terapia stosowana szeroko w medycynie sportowej. Uelastycznia połaczenia kręgów, usuwa napięcia i 

wzmacnia całe plecy. 

5. Masaż stóp  

Masaż stóp uzywa tych samych mechanizmów, jak do masażu pleców w tych krzesłach. Daje to 

złudzenie ludzkich dłoni uciskających twoje stopy. 

6. Masaż łydek  

Ten opatentowany system ostrożnie lecz zdecydowanie masuje mięsnie łydek, od kostek w strone 

kolan, by usunąć stres i uczucie bolacych nóg. Mechaniczny 3wymiarowy ruch umozliwia masaż 

łydek kierując przepływ krwi do góry co polepsza krążenie 

 

 
Fotel do masażu korzystnie wpłynie na stan Twojego zdrowia. Poprawi się krążenie, zwiększy się 
przepływ tlenu przez tkanki Twojego ciała. Szkodliwe toksyny – zamiast zalegać w organizmie – 
zostaną z niego szybciej usunięte. Masaż pomoże organizmowi utrzymać dobre samopoczucie i 
dostarczy sił witalnych. 

 



SAUNA NA PODCZERWIEŃ 
 

Naukowo udowodniono, iż nagrzewanie promieniami podczerwonymi przynosi duże rezultaty 

lecznicze, m. in. łagodzi: 

1.      bóle pleców – wywołane stresem, przemęczeniem, reumatyzmem, chorobą 

zwyrodnieniową, 

2.      bóle stawów – spowodowane intensywnym wysiłkiem, urazami i uszkodzeniem tkanek 

miękkich, chorobą reumatyczną, zwyrodnieniową, rwą kulszową, 

3.      bóle menstruacyjne wywołane skurczem narządów rodnych, 

4.      bóle towarzyszące oparzeniom, owrzodzeniem, porażeniu nerwu twarzowego, 

5.      bóle pochodzenia zapalnego, niedokrwiennego i nerwobóle. 

Korzystanie z dobrodziejstw sauny z promieniowaniem podczerwonym zaczyna być coraz 

częściej stosowanym elementem w terapii nowotworowej. Jest to nowa i eksperymentalna 

procedura, ale wykazuje bardzo obiecujące efekty w niektórych przypadkach, pod warunkiem 

odpowiedniego stosowania. 

Jak każda sauna ta również powoduje zwiększenie przepływu krwi w organizmie człowieka. 

Wzrost temperatury powoduje zwiększony przepływ krwi i rozszerzenie bezpośrednio naczyń 

włosowatych, tętniczek i żył, prawdopodobnie w wyniku bezpośredniego działania na ich 

mięśnie gładkie. 

Przy regularnych wizytach w saunie gwarantowana jest zauważalna utrata masy ciała Po 

pierwsze poprzez pocenie się i zużycie energii koniecznej do produkcji potu, i następnie 

poprzez bezpośrednie wydalanie tłuszczu. 

Ostatnią zaleta saun na promieniowanie podczerwone jest udowodnione przyśpieszenie 

leczenia wielu chorób dotykających organizm człowieka, takich jak: 

o        uszkodzenie tkanek miękkich, 

o        porażenie nerwu twarzowego, 

o        rwa kulszowa, 

o        zapalenie stawów ostre i chroniczne, 

o        reumatoidalne zapalenie stawów (reumatyzm), 

o        oparzenia, złagodzenie bólu i przyspieszenie regeneracji naskórka, 

o        niedociśnienie, 

o        zrosty pooperacyjne, skrócenie pobytu w szpitalu o ok. 25% 

o        skurcze i ból menstruacyjny, 

o        bóle pochodzenia zapalnego, niedokrwiennego i nerwobóle, 

o        choroby przewężenia układu obwodowego, 

o        owrzodzenia nóg i odleżyny, 

o        hemoroidy, 

o        cukrzyca, 

o        żylaki, 

o        skurcze mięśni o podłożu szkieletowym, stawowym lub 

neuropatologicznym, 

o        menopauza 



Wypoczynek w każdej saunie niweluje negatywne skutki stresu, takich jak zmęczenie, 

napięcia nerwowe, złe samopoczucia i apatię, ale również działa antydepresyjnie. Poprawia 

wygląd skóry szczególnie w chorobach, profilaktyce i terapii cellulitisu, chorobach skóry tj. 

grzybice, pokrzywka, wypryski, łuszczyca, trądzik, w bliznowcach, oparzeniach, odleżynach. 

Terapia w saunie stosowana może być również w porażeniach nerwu twarzowego i innych 

dolegliwościach skórnych. 

Zakaz korzystania z sauny na promienie podczerwone, a co za tym idzie ogrzewania 

dogłębnego organizmu zalecany jest przy występowaniu niedoczynności nadnercza, 

układowym liszaju rumieniowatym, przy stwierdzonym stwardnieniu rozsianym (SM), po 

ostrych urazach stawu (do 48 godzin od urazu lub po ustąpieniu zaczerwienienia, gorąca i 

opuchlizny), jak również przy hemofilia lub skłonności do krwotoków. Nie zalecane jest 

również korzystanie z uroków sauny w trakcie całej ciąży. 

Szczególną ostrożność w stosowaniu nagrzewania dogłębnego należy zachować przy 

implantach chirurgicznych, wszczepach silikonowych i przyjmowaniu preparatów 

farmakologicznych, w tym także różnego rodzaju maści, żeli i kremów leczniczych. 

 
 
ŁAŹNIA PAROWA 

 
Kąpiel w łaźni parowej działa orzeźwiająco. Łagodna temperatura i bardzo wysoka wilgotność 
względna (100%), stanowią prawdziwy masaż dla ciała, obniżają napięcie mięśni i odprężają umysł. 
Kłęby pary penetrując skórę dokładnie ją oczyszczają i regenerują. Skóra po kąpieli jest wyjątkowo 
gładka i miękka. Łaźnie parowe różnią się od gorętszych, suchych saun, bardzo wysoką wilgotnością 
powietrza i temperaturą od 40 - 55°C. Pozwala to na korzystanie z dobrodziejstw kąpieli parowej tym 
wszystkim, którzy źle znoszą gorące powietrze sauny. Dla większości użytkowników łaźni parowych 
najbardziej komfortową temperaturą jest 45°C. Dzięki panującym w łaźni warunkom możliwe jest o 
wiele dłuższe korzystanie z jej regenerujących walorów, niż w saunach tradycyjnych. Jednorazowa 
kąpiel w łaźni może przeciągnąć się aż do kilkudziesięciu minut - w saunie tradycyjnej nie trwa zwykle 
dłużej niż 15 min. Gorąca para oddziaływuje szczególnie zdrowo na skórę, przy chorobach dróg 
oddechowych, bólach reumatycznych. Gwarantuje głębokie odprężenie w odpowiednim środowisku, 
w najprzyjemniejszej formie. 

Kąpiel parowa znaczy dużo więcej niż pomieszczenie wypełnione parą, to relaks dla ciała i 

zmysłów. Pobyt w kabinie uprzyjemnia podgrzewana podłoga, siedzisko a przede wszystkim 

aromatyczna para. Generator pary o odpowiedniej wydajności, precyzyjnie sterowany 

wytwarza parę w dostatecznej ilości i w sposób ciągły, jednocześnie utrzymując temperaturę 

na ustalonym poziomie. Odpowiedni układ sterowania zapewnia bezpieczeństwo i precyzyjną 

regulację.  

Jak działa sauna parowa?  
• W saunie ćwiczą się m.in. naczynia krwionośne. Wysoka temperatura przyspiesza krążenie, 

pobudza pracę serca.  

• Rozszerza też naczynia krwionośne, które następnie (w momencie schładzania organizmu w 

trakcie przerw) kurczą się. Taki trening: rozszerzenie - kurczenie wzmacnia je.  

• Pod wpływem zmian temperatury układ odpornościowy wytwarza zapas ciał 

odpornościowych, które w razie potrzeby zwalczą wirusy oraz bakterie. W saunie organizm 

uczy się właściwie reagować na ekstremalne temperatury, a zwłaszcza gwałtowne oziębienie, 

dlatego osoby korzystające regularnie z sauny rzadziej się przeziębiają. Sauna zwiększa więc 



naszą odporność.  

• Poprawia się też samopoczucie, bo pod wpływem wysokiej temperatury organizm wytwarza 

więcej endorfin, czyli hormonów szczęścia.  

• Sauna działa jak spa - po 2-3 seansach zwiększa się elastyczność i napięcie skóry, dużo 

lepiej wchłaniają się preparaty pielęgnacyjne.  

• Lepsze jest też trawienie - przyspiesza się metabolizm, dzięki czemu chudniemy i 

pozbywamy się cellulitu.  

Kąpiel parowa to: 

 rozszerzenie naczyń krwionośnych 

 dokrwienie mięśni i całego organizmu 

 rozluźnienie, odpoczynek mięśni 

 wydalenie przez pocenie substancji szkodliwych z organizmu 

 rozszerzenie dróg oddechowych dzięki olejkom eterycznym i parze wodnej 

 inwestycja na przyszłość, sposób na zdrowsze życie, prawdziwe źródło młodości dla 

ciała, umysłu i duszy 

 możliwość odreagowania codziennego zmęczenia, napięcia i stresu 

 komfort fizyczny i psychiczny 

 sposób na uwolnienie się od codziennych problemów 

Wszystkie te czynniki zwiększają odporność na choroby. 

Przeciwwskazania:  
Są choroby, w których przeciwwskazane jest korzystanie z kąpieli parowych. Są to:  

- niewydolność oddechowa,  

- niektóre choroby układu krążenia i układu nerwowego,  

- stany zapalne, np. choroba wrzodowa,  

- trądzik,  

- atopowe zapalenie skóry, grzybica,  

- przeciwwskazaniem jest również ciąża i miesiączka,  

- uważać powinni chorzy na cukrzycę, padaczkę, kamicę nerkową i choroby nowotworowe.  

 
AROMASAUNA 
 
Aromasauna to rodzaj sauny której działanie terapeutyczne i relaksacyjne jest znacznie 
szersze i bogatsze niż w saunach klasycznych, gdzie na ciało działa jedyne temperatura. 
Aromasauna oddziałuje  pięcioma idealnie harmonizującymi czynnikami: temperaturą, 
wilgotnością powietrza, aromatem olejków ,barwą światła i dźwiękiem. 
  
Oddziaływanie zapachu w saunie 
 
Sauna aromatyczna wykorzystuje efekt oddziaływania zapachu na cały organizm człowieka. 
Para wodna przesycona substancjami czynnymi zawartymi w olejkach zapachowych, 
wzmacnia działanie klasycznej suchej sauny fińskiej. 
Inhalacje z cytryny, eukaliptusa, lawendy, sosny mają korzystny wpływ na cały układ 
oddechowy. Aromasauna jest szczególnie wskazana dla osób z nadciśnieniem oraz 



wrażliwością naczynek krwionośnych, ponieważ temperatura może wynosić jedynie 65°C, 
przy 35% wilgotności powietrza. 
  
 
Temperatura i wilgotność 
 
Zaletą sauny jest (choć brzmi to dziwnie) powodowanie dużego szoku termicznego dla 
organizmu – najpierw bardzo gorąco, potem bardzo zimno (schłodzenie) i tak na zmianę 
minimum 2-3 razy. Proces ten wymusza reakcje obronne organizmu czyli uruchamianie 
poszczególnych organów wewnętrznych dla przeciwdziałania takim warunkom - organy 
pracują, a jak pracują to są lepiej “wytrenowane” w swoich funkcjach. 
 
 Oddziaływanie światła i dźwięku w saunie 
 
Dodatkowym czynnikiem, który oddziałuje na organizm w Aromasaunie jest światło i dźwięk 
gdyż ciało ludzkie doskonale odbiera i reaguje także na fale świetlne i efekty dźwiękowe . 
Kombinacja efektów świetlnych połączonych z relaksacyjną muzyką wycisza nasz organizm i 
daje znakomite efekty terapeutyczne oraz szybką i trwałą poprawę samopoczucia. Dzięki 
muzyce odnajdujemy spokój ducha i radość , odreagowujemy napięcia. Muzyka jest tym 
elementem który pieści naszą duszę. To z jej wnętrza na nasz organizm rozpływa się 
pozytywna energia, która dostarcza nam motywacji do dalszego działania.  
  
Ponadto sauna pobudza do pracy układ oddechowy, aktywuje układ krążenia, wzmacnia 
układ odpornościowy, oczyszcza skórę, przyspiesza metabolizm, wpływa korzystnie na 
regenerację układu ruchowego. 
 


