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EVLERDE VE OFİSLERDE TUZ PANELLERİ İLE
TUZ TERAPİSİ :

TUZ ODASI TERAPİSİ(HALO-TERAPHY)
Tuz Odaları(Haloterapi)uygulamaları ile spa & wellness teknolojilerinde yeni
bir kapı açıyoruz. Birkaç tonluk A Kristali Mağara tuzu kullanımı sayesinde
yeraltındaki tuz mağaraları ile aynı özellikteki mikro iklim koşullarını
oluşturuyoruz..

Tuz mağaralarından çıkan 200 milyon yıllık yüksek mineralli doğal kristal tuzlar ile
yapılan TUZ panellerinden evlerde, ofislerde tuz köşesi oluşturulabilir. Bu paneller
gizli spotlarla ışıklandırılarak, mikron düzeyde tuz partikülleri ile dinlendirici bir
alan yaratmanızı sağlar. Tuz panellerine isteğe göre motif yada firma logoları
yapılabilir.

Cildin yenilenmesi, antioksidan ve anti-aging gibi etkiler yanında bazı
hastalıklardan(viral enfeksiyonlarda, öksürük ve soğuk algınlığı, Astım, Kronik
Bronşit ve sinüzit, kulak enfeksiyonlarında , Alerji kaynaklı cilt sorunlarında ,
Alerjik soğuk algınlığında, Egzama ve deri iltihabı, Sedef, Uykusuzluk ve
sinirsel rahatsızlıklar vb.) koruyucu etkiler sağlanmaktadır.

FAYDALARI :
Tuz panellerinin (ortama hem mikron düzeyde tuz partikülleri yaymasından hem
de ortama negatif iyon vermesinden dolayı) özellikle ev ve ofis ortamlarında
kullanımında elde edilen faydalar aşağıda ki şekilde özetlenebilir :

Her yaş grubundan insanın girebileceği Tuz Odası Terapisi, özellikle
çocuklarda alerjik problemlerin önlenmesinde önemli rol oynar.

-

Tuz Odası Terapisi, Avrupa ve Amerika’da bir tedavi yöntemi olarak
tanınmakla birlikte, ülkemizde tuz mağarası ortamı ile bir SPA konseptidir.

-

-

-

-

İş temposundan dolayı ofislerde meydana gelen yorgunluğu ve konsatrasyon
eksikliğini azaltmaktadır.
İş ortamında kullanılan elektronik cihazların( yazıcı, bilgisayar, iletişim araçları
vs.) yaymış olduğu radyasyonun olumsuz etkisini giderici yapıya sahiptir.
Odanın havasını kaliteli hale getirerek odada ki atmosferi iyileştirir. Bu nedenle
ofis içerisindeki bireylere rahatlık hissi verir.
Sigara dumanının olumsuz etkisini minimize eder.
Negatif iyonlar bulunduğumuz havayı temizler havanın tazelenmesini ve daha
canlı hale gelmesini sağlar. Çünkü tuz panelleri havadaki bakteriler, polenleri,
tozları, virüsleri, kılları kendisine çeker.
Negatif iyon, Gelişim çağında yer alan çocukların gelişim sürecini sağlıklı
şekilde atlatmasını sağlar.
Negatif iyon, Bağışıklık sisteminin güçlendirir, yaraların iyileşme sürecini
hızlandırır.
Negatif iyon, Ruhsal ve fiziksel rahatsızlıklara, stres, agresiflik, uyku problemi
gibi rahatsızlıkları giderici ve önleyici etkiye sahiptir.
Negatif iyon, Astım, bronşit, nefes darlığı, gibi rahatsızlıklara iyi gelir. Grip,
nezle ve diğer mevsimsel rahatsızlıkları önler. Akciğerin çalışma potansiyelini
artırır.

