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Sauny na podczerwieƒ
z systemem g∏´bokiego wnikania ciep∏a

www.infrasauny.pl • www.mag-wellness.pl
biuro@mag-wellness.pl
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Zadbaj o swoje zdrowie
Jak dzia∏a podczerwieƒ?
Promieniowanie podczerwone powoduje ogrzanie mi´Êni, nie podnoszàc jednoczeÊnie
w sposób istotny temperatury otoczenia. W ten sposób cia∏o pobiera oko∏o 80%
wypromieniowanej energii. Dzi´ki temu temperatura w kabinie utrzymuje si´ na przyjemnym
dla cz∏owieka poziomie, a serce, uk∏ad krà˝enia i drogi oddechowe nie ulegajà obcià˝eniu.
W kabinie na podczerwieƒ skóra ogrzewana jest ∏agodnie i równomiernie, a ciep∏o wnika
g∏´boko. Wnikanie promieni podczerwonych w dobrze ukrwionà warstw´ skóry
w∏aÊciwej i naczynia powierzchniowe powoduje, ˝e krew szybko rozprowadza ciep∏o po
organizmie. Doznajemy przyjemnego uczucia zdrowego, g∏´bokiego ogrzania.
Podczas korzystania z kabiny podczerwieni organizm reaguje przyspieszeniem krà˝enia
krwi i zwi´kszeniem iloÊci uderzeƒ serca. Poprawa cyrkulacji krwi powoduje lepsze jej
zaopatrzenie w tlen, co z kolei jest dobroczynnym çwiczeniem dla serca i naczyƒ.
Efekt ten zosta∏ wielokrotnie udowodniony w ramach licznych prac badawczych, prowadzonych mi´dzy innymi tak˝e przez amerykaƒski Urzàd ds. Lotnictwa i Astronautyki NASA.
Ciep∏o wytwarzane w kabinie podczerwieni jest z za∏o˝enia wzorowane na cieple
s∏onecznym, z którego wyeliminowano szkodliwe promieniowanie UV.
Z medycznego punktu widzenia aspekt zdrowotny regularnych ∏aêni napotnych od dawna
jest potwierdzany.

èród∏o energii
S∏oƒce najwi´kszà cz´Êç wypromieniowywanej przez siebie energii wytwarza w podczerwonym segmencie spektrum.
Promieniowanie podczerwone stanowi form´ naturalnej energii s∏onecznej, odpowiedzialnà
za bezpoÊrednie ogrzewanie przedmiotów, która nie jest w istotny sposób absorbowana
przez powietrze. Oznacza to, ˝e oko∏o 80% energii Êwietlnej dopiero wtedy zamienia si´
w ciep∏o, gdy natrafi na cia∏o sta∏e.
Zakresy promieniowania podczerwonego:
Podczerwieƒ A: Zakres fal krótkich 780 nm do 1.480 nm
G∏´boko wnikajàce ciep∏o dochodzi do naczyƒ krwionoÊnych (tkanki podskórnej, subcutis)
Podczerwieƒ B: Zakres fal Êrednich 1.480 nm do 3.000 nm
Ciep∏o mo˝e byç absorbowane do g∏´bokoÊci skóry w∏aÊciwej.
Podczerwieƒ C: Zakres fal krótkich 3.000 nm do 10.000 nm
Promienie C wnikajà p∏ytko pod wierzchnià warstw´ skóry.
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Temperatura na zdrowie
G∏´boko wnikajàce promieniowanie podczerwone powoduje rozszerzenie naczyƒ
krwionoÊnych w tkance mi´Êniowej, co z kolei skutkuje przyspieszeniem pulsu, poprawà
ukrwienia i podniesieniem temperatury krwi.
Efekt g∏´bokiego ogrzania dzi´ki systemowi ciep∏a podczerwieni jest porównywalny z reakcjà
goràczkowà organizmu. Cia∏o poci si´ od wewnàtrz na zewnàtrz, a nie jak w reakcji obronnej na przegrzane otoczenie (powietrze lub par´).
Zamiast okrywaç skór´ warstwà goràca, mi´Ênie i organy stymulowane sà do zwi´kszonej
aktywnoÊci. Wskutek „reakcji goràczkowej” organizm zaczyna zabijaç bakterie i wirusy lub
znaczàco ogranicza ich namna˝anie. JednoczeÊnie zwi´ksza si´ iloÊç bia∏ych krwinek,
zapobiegajàcych zaka˝eniom chorobami zakaênymi.

Odtruwanie
Niezmiernie wa˝na jest dla nas równowaga biochemiczna, utrzymujàca poziom substancji
trujàcych, zawartych w ludzkim organizmie w granicach, pozwalajàcych na zdrowe i wolne
od dolegliwoÊci ˝ycie.
Codziennie z ∏aƒcucha pokarmowego pobieramy pestycydy, metale i substancje toksyczne,
które znacznie obcià˝ajà nasze nerki.
Substancje toksyczne, których nasze organy nie sà w stanie wydaliç, odk∏adajà si´ w tkance
t∏uszczowej. Tkanka t∏uszczowa up∏ynnia si´ w temperaturze co najmniej 45°C.
Energia promieni podczerwonych mo˝e doprowadziç tkank´ t∏uszczowà do takiej temperatury bez nadmiernego obcià˝ania uk∏adu krà˝enia, co umo˝liwia wydalenie z organizmu
du˝o wi´kszej iloÊci substancji toksycznych ni˝ w przypadku klasycznej sauny z goràcym
powietrzem.
Wraz z potem i wydalanym t∏uszczem wydalamy tak˝e metale ci´˝kie, których organizm nie
mo˝e si´ pozbyç przez nerki czy p∏uca.
G∏ówny sk∏adnik potu wydzielanego podczas korzystania z kabiny podczerwieni obok wody,
t∏uszczu i cholesterolu stanowi równie˝ du˝y udzia∏ wydalanych w nim metali ci´˝kich.
W∏aÊciwoÊci odtruwajàce mogà stanowiç znaczne wsparcie podczas kuracji antyalkoholowej
lub antynikotynowej.
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Zadbaj o swoje zdrowie
Zdrowy efekt pocenia
W kabinie podczerwieni organizm wydziela dwa razy tyle potu, co w tradycyjnej saunie.
Zgodnie z dokonanymi analizami, pot wytwarzany w tradycyjnej saunie zawiera 98% wody.
Natomiast pot wydzielany w kabinie podczerwieni – 80% wody; pozosta∏e 20% to substancje
toksyczne, jak np. nikiel, kadm, o∏ów, chlor, cholesterol, amoniak, sód itp.
Detoksykacja metali ci´˝kich:
• dwa do trzech razy wi´cej potu ni˝ w tradycyjnej saunie;
• pi´ç razy wi´cej sk∏adników nieb´dàcych wodà w pocie;
• pi´tnastokrotnie wy˝szy potencja∏ detoksykacyjny!
Wypacanie w kabinie podczerwieni wyszczupla i zapobiega zakwaszeniu organizmu.
Odbywa si´ tu „czyszczenie” tkanki ∏àcznej, ze sk∏adowiska Êmieci organizmu usuwana jest
zakwaszajàca szlaka.
Dlatego te˝ regularne stosowanie systemu ciep∏a podczerwieni stanowi optymalny sposób
oczyszczania cia∏a.
Pozytywny wp∏yw promieniowania podczerwieni na przemian´ materii, uk∏ad krà˝enia i serce
oraz system odpornoÊciowy uzasadnia jego zastosowanie w wielu schorzeniach.

Choroby uk∏adu sercowo-naczyniowego
Zbyt du˝a zawartoÊç cholesterolu i t∏uszczu we krwi êle wp∏ywa na organizm cz∏owieka.
Krew staje si´ g´Êciejsza i czerwone cia∏ka krwi sklejajà si´ ze sobà. W ten sposób
zmniejsza si´ ich powierzchnia, a tym samym znacznie redukuje si´ iloÊç pobieranego tlenu.
Naczynia w∏oskowate blokujà si´ i powstaje niedotlenienie.
Niedotlenienie komórek powoduje kumulowanie wilgoci, a wskutek tego obrz´ki tkanki.
Posklejane krwinki blokujà arterie, co z kolei powoduje podwy˝szenie ciÊnienia i mo˝e staç
si´ przyczynà zawa∏u serca.
Systematyczne korzystanie z kàpieli cieplnych w du˝ym stopniu ogranicza ryzyko
powstania chorób sercowo-naczyniowych.
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Cellulitis
Cellulitis to ˝elowata substancja, z∏o˝ona z wody, t∏uszczu i toksyn. Gromadzi si´ ona pod
skórà. Stosowanie systemu podczerwieni mo˝e przywróciç skórze pierwotnà równowag´
i umo˝liwiç organizmowi pozbycie si´ tych substancji wraz z potem.

Blizny
Promienie podczerwone wykazujà pozytywny wp∏yw na gojenie si´ otwartych ran i ran
pooparzeniowych i wp∏ywajà na tworzenie mniejszych blizn.

Warming-up - rozgrzewka
Po 40 minutach w kabinie uzyskuje si´ maksymalne rozciàgni´cie tkanki równe 10-15%.
Równie˝ kabina otwarta pomo˝e w rozgrzaniu mi´Êni i Êci´gien przed treningiem.

¸agodzenie bólu
Podczerwieƒ wykazuje bardzo efektywne dzia∏anie w przypadku artretyzmu, bólu g∏owy
i pleców, kurczy mi´Êni, a tak˝e nadwer´˝enia lub skr´cenia stawów.

Ukrwienie i ciÊnienie krwi
Podczerwieƒ poprawia ukrwienie zewn´trznych naczyƒ i obni˝a ciÊnienie krwi.

Uroda
System ciep∏a podczerwieni intensywnie oddzia∏uje na ukrwienie skóry. Z powierzchni cia∏a
usuwane sà zanieczyszczenia i obumar∏e komórki. Skóra staje si´ bardziej elastyczna,
delikatna i mi´kka, oraz nabiera m∏odzieƒczego blasku.
Podczerwieƒ powoduje zmniejszenie objawów tràdziku i wspomaga gojenie egzem,
∏uszczycy itp.

Stymulacja procesów leczenia
Regularne stosowanie kabiny podczerwieni stymuluje leczenie chronicznych chorób, infekcji
i stanów zapalnych.
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Zadbaj o swoje zdrowie
Redukcja stresu i odpr´˝enie
Promieniowanie podczerwone powoduje redukcj´ napi´cia nerwowego i stresu, rewitalizuje
organizm i pomaga w problemach z bezsennoÊcià.

Zmniejszenie objawów chorób dróg oddechowych
G∏´bokie oddzia∏ywanie promieniowania cieplnego mo˝e mieç pozytywny wp∏yw na drogi
oddechowe, oskrzela i zatoki nosowe. ¸agodzi objawy astmy, czy zapalenia oskrzeli.

Odcià˝enie nerek
Metale ci´˝kie i inne substancje toksyczne wydalane sà przez skór´, co powoduje odcià˝enie
funkcji nerek.

Redukcja wagi
Tylko przez 40 minut zu˝ywamy do 800 kilokalorii.
(dla porównania: jogging – 400 kcal, jazda na rowerze – 300 kcal)
W kabinie podczerwieni osoba Êredniej budowy mo˝e spokojnie wydaliç pó∏ litra potu i spaliç
przy tym 600 – 800 kilokalorii; dla porównania: w celu spalenia tej samej iloÊci kalorii
nale˝a∏oby przebiec odcinek oko∏o 3,5 – 5 km.

Ogólne samopoczucie
Niezwykle istotnym aspektem jest ogólne samopoczucie. Szczególnie podczas zimnych,
pochmurnych miesi´cy, kiedy rzadko widujemy s∏oƒce, kabiny podczerwieni,
wytwarzajàce taki sam jak ono rodzaj g∏´boko wnikajàcego ciep∏a, zapewniajà nam dobre
samopoczucie, zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Organizm wydziela endorfiny (hormon
szcz´Êcia).
Regularne korzystanie z kabiny podczerwieni w po∏àczeniu ze zdrowym ˝ywieniem
i odpowiednià porcjà ruchu stanowi optymalnà, skutecznà drog´ do przywrócenia, utrzymania i poprawienia zdrowia i samopoczucia, jak równie˝ odpornoÊci i kondycji organizmu.
Kàpiel w kabinie podczerwieni pobudza krà˝enie i wzmacnia odpornoÊç na wirusy i bakterie.
Poza tym pobudzona zostaje stymulacja systemu immunologicznego i wzrasta potencja∏
samouzdrawiania organizmu.
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Przyk∏adowe referencje
Szanowny Panie Górski,
Szanowny Zespole Mag Wellness,
Stosuj´ kabin´ od oko∏o 4 miesi´cy 1- 2 razy w tygodniu i moje samopoczucie – psychiczne i fizyczne – znacznie
si´ poprawi∏o. Mam bardziej odpr´˝one plecy, a nagromadzony stres sta∏ si´ znoÊniejszy. To ju˝ niemal rytua∏.
Wieczorem siadam w kabinie podczerwieni ustawionej na oko∏o 45°C, dobieram kolor do nastroju, s∏ucham
relaksacyjnej muzyki i przez okno spoglàdam na okoliczne Êwiat∏a. Âwietne odpr´˝enie i odnowa. Kawa∏ek jakoÊci
˝ycia. Mimo ograniczonej wielkoÊci pomieszczenia (3,5 x 3,5 m) pozostaje doÊç miejsca.
Z powa˝aniem
Albert S.

Cz´stochowa

Drogi Zespole Mag Wellness!
Kabina podczerwieni by∏a mojà ˝yciowà inwestycjà. Czysty relaks. To jedyne miejsce w ca∏ym naszym domu,
w którym przez pó∏ godziny mam niezak∏ócony spokój. Po powrocie z biura najpierw wchodz´ do kabiny i dopiero
potem jestem z rodzinà. W ten sposób udaje mi si´ zostawiç prac´ poza domem i ca∏kowicie skoncentrowaç si´
na potrzebach domu. OdnoÊnie zdrowia, cierpia∏am na bóle g∏owy i tu odczuwam ju˝ znacznà popraw´.
Byç mo˝e w zwiàzku z lepszym ukrwieniem. Korzystam z kabiny codziennie.
Pozdrawiam
Barbara A.

Bielsko Bia∏a

Witam serdecznie!
Od grudnia 2006 mam kabin´ podczerwieni firmy MAG Wellness, z której podczas zimnych pór roku wraz z ˝onà
korzystamy dwa – trzy razy w tygodniu, co pozwala nam jednoczeÊnie profilaktycznie zapobiegaç przezi´bieniu.
W lecie, po ci´˝kim dniu w ogrodzie lub d∏ugiej pieszej wycieczce kabina ma równie˝ bardzo dobre dzia∏anie
na ca∏y organizm. Moja ˝ona czuje si´ najlepiej w 40°C, ja podgrzewam kabin´ do 55°C - 60°C, zaÊ moja córka
najch´tniej uczy si´ do egzaminów w kabinie przy 30°C.
Dla odpr´˝enia wol´ posiedzieç w kabinie ni˝ przed telewizorem. Po wyjÊciu z kabiny id´ pod prysznic, a póêniej
sen w nocy czyni cuda.
Na zakoƒczenie mog´ powiedzieç, ˝e jeÊli znajdzie si´ swojà ulubionà temperatur´, to póêniej trudno by∏oby
obejÊç si´ bez kabiny podczerwieni.
Stosunek ceny do oferowanego produkt / us∏ugi w przypadku kabin Mag Wellness jest bardzo korzystny.
Z powa˝aniem
Rodzina S.

Warszawa

Szanowny Zespole Mag Wellness!
Od 11 listopada 2006 mamy kupionà u Paƒstwa kabin´ podczerwieni. Do chwili obecnej korzystaliÊmy z niej
95 razy. JesteÊmy bardzo zadowoleni z jakoÊci i wyposa˝enia kabiny. Poniewa˝ oboje uprawiamy wyczynowo,
bardzo du˝à wag´ przyk∏adamy do regeneracji organizmu, którà zapewnia nam kabina podczerwieni.
Dodatkowo stwierdziliÊmy, ˝e uda∏o nam si´ przetrwaç zim´ bez infekcji.
Z powa˝aniem
Rodzina K.

Dolny Âlàsk
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Zadbaj o swoje zdrowie
Zalety kabiny podczerwieni Infratherm w skrócie:
1. Poczynajàc od temperatury 40°C cia∏o znajduje si´ w stanie „zdrowotnej goràczki”.
Podnosi si´ temperatura krwi, rozszerzajà si´ naczynia krwionoÊne, a uk∏ad krà˝enia
przyspiesza.
2. „Zdrowotna goràczka” powoduje obumarcie szkodliwych bakterii i wirusów. JednoczeÊnie
produkowane sà bia∏e cia∏ka krwi, odpierajàce choroby zakaêne. Wzmocnieniu ulega ca∏y
system immunologiczny.
3. Wskutek g∏´bokiego oddzia∏ywania promieni podczerwonych cia∏o poci si´ od wewnàtrz
na zewnàtrz. Aktywuje si´ przemiana materii, znacznie zwi´ksza si´ iloÊç wydzielanego
potu. Skóra zostaje oczyszczona i odtruta.
4. W przeciwieƒstwie do tradycyjnej sauny z temperaturà w granicach 80°C a 100°C,
temperatura w kabinie podczerwieni wynosi tylko od 40°C do oko∏o 55°C. Dzi´ki temu
kabina nadaje si´ równie˝ dla osób starszych i osób z zaburzeniami uk∏adu krà˝enia.
5. Przyjemne, g∏´boko wnikajàce ciep∏o w po∏àczeniu z kolorowym Êwiat∏em i aromaterapià
pozwala zredukowaç stres, napi´cie nerwowe i stymuluje odnow´ organizmu.
Kolory i esencje zapachowe mo˝na dostosowaç do aktualnego nastroju.
6. Odchudzanie: przy regularnym korzystaniu z kabiny w czasie jednego posiedzenia
(40 minut) mo˝na spaliç do 800 kcal.
7. Dzi´ki aktywizacji organizmu mo˝na pozytywnie oddzia∏ywaç na cellulitis, tràdzik,
egzemy, wysokie ciÊnienie, choroby dróg oddechowych, nerek i innych.
8. ¸agodzenie bólu: efektywne dzia∏anie w przypadku artretyzmu, bólów g∏owy i pleców,
kurczy mi´Êni, astmy, zapalenia oskrzeli, bólów menstruacyjnych, reumatyzmu,
rwy kulszowej, dny moczowej, nie˝ytów ˝o∏àdka, krwiaków itp.
9. Jod∏a kanadyjska jest zdrowa, nie posiada s´ków. Ma pozytywne dzia∏anie
zgodnie z zasadami fengshui. Doskonale nadaje si´ do terapii zapachami i kolorowym
Êwiat∏em. Czerwony cedr kanadyjski posiada naturalne w∏aÊciwoÊci zapachowe oraz
bardzo ekskluzywnà barw´.
10. Krótki czas nagrzewania: 5-10 minut.
11. Koszt pràdu to tylko ok. 50-80 gr. za sesj´ (30-40 minut).
12. Opatentowany system monta˝u, konstrukcja oszcz´dzajàca miejsce.
13. Certyfikaty CE zgodnie z normà UE EN3313.
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