
FÜRDŐK

Biotermal
• REGENERÁLÓ FÜRDŐ
• LÉGÚTI BETEGSÉGEK
• ÍZÜLETI PROBLÉMÁK, GERINCFÁJDALOM
• EKCÉMA, KIÜTÉSEK, BŐRPROBLÉMÁK
• SÉRÜLÉSEK UTÁNI ÁLLAPOTOK
• LELKI, SZELLEMI ÉS FIZIKAI KIMERÜLTSÉG

A Biotermal használata

Fürdő: egy kádnyi 35–38 °C vízben hagyjon feloldódni 1-2 evőkanálnyi Biotermal sót. A fürdő tartson 10-20 percig, hetente 1-3 alka-
lommal. A sót alaposan keverje el a vízben, hogy a sókristályok valóban megfelelően feloldódjanak. Fürdés közben se szappant, se 
tusfürdőt ne használjon! A fürdő után fi noman itassa fel a nedvességet a bőréről, de ne dörzsölje frottír törülközővel.
Ha a fürdő valamilyen egészségi probléma (érrendszeri vagy bármi más) miatt megterheli a szervezetét, kérjen előzetes tanácsot or-
vosától, hogy javasolja-e a balneoterápiát.

Orrzuhany: Segít fenntartani az orrnyálkahártya fi ziológiai tisztító képességét, és lehetővé teszi az ún. nyálkahártya immunitás (a fer-
tőzésekkel szembeni védelem elsődleges vonala) optimális működését. Benedvesíti az orrüreg és az orrgarat nyálkahártyáit. Elsősor-
ban olyan helyeken használatos, ahol a levegőnek relatíve alacsony a nedvességtartalma, továbbá ott ahol központi fűtést használ-
nak, valamint nagy mennyiségű porral szennyezett környezetben.
Az orr öblítéséhez alkalmazzon gyógyszertárakban kapható orrzuhanyt. Még egyszerűbb, ha az öblítéshez kis kannát használunk. Az 
orrzuhanyhoz 1%-os sóoldatot kell készítenünk (10 g sót oldjunk fel 1 l langyos vízben).

Toroköblögetés: Akinek fáj a torka, annak a sóoldatos öblögetés csak jót tehet. A gyulladt nyálkahártya nedvessé válik, a váladék 
és a baktériumok felszabadulnak, majd kikerülnek onnan. Az öblögetéshez is 1%-os sóoldatot kell használni (10 g sót oldjunk fel 1 l 
langyos vízben).

Inhalálás: A készítményt felső légutak szabaddá tétele céljából, illetve orr-, arc-, homloküreg probléma esetén alkalmazhatjuk inhalá-
lásra. 1 liter forrásban levő vízbe tegyünk 10 g sót, majd kb. 15 percig inhaláljunk.

Figyelmeztetés: Gyermekektől távol tartandó! Száraz, 10-25 °C hőmérsékletű helyen tartandó! Óvja a fagytól!
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A Biotermal bioinformációs fürdôsó, amely a podhájskai termálforrás (Szlovákia) vizének  
felhasználásával készül. A sóban lévô hatóanyagok harmonizáló és regeneráló hatásúak.

A bioinformációk olyan frekvenciák, amelyek rendkívül hasonlatosak a vegetatív idegrendszert, valamint a belső szervek működését 
szabályzó agykéreg alatti központok irányító impulzusaihoz. Működésbe lépésük által zavar támad a negatív információk sorában, és 
elindul a visszaható regeneráló folyamat.

A Biotermal energetikai hatásai a hagyományos kínai orvoslás alapelvei tükrében

A Biotermal harmonizálja a szervezet teljes energetikai rendszerét.

A Podhájska forrásból származó víz klinikailag tesztelt.

A Biotermal hatásai

•  a természetes ásványi anyagok (Na, K, Mg, Ca, B, Br, Sr, Li, I stb.) jelenlétének köszönhetően segíti a szervezet méregtelenítését 
és regenerálódását

•  segítséget nyújt felső légúti betegségek esetén, átjárhatóvá teszi az orrüregeket, jótékonyan hat náthára, köhögésre, hörghurutra és 
asztmára

• csillapítja a fájdalmat, és megkönnyebbülést hoz gerinc- és ízületi fájdalomra
• segít a köszvény, a reuma és az ízületi kopás gyógyításában, valamint stabilizálja a csontritkulásban szenvedők állapotát
• támogatja a csonttörések utókezelését, és a sérülések utáni regenerációt
• ellazítja a fáradt, megerőltetett izmokat, illetve segíti azok várellátását, és felgyorsítja a sebhegesedést
•  pozitív hatással van a bőrre, növeli rugalmasságát, és felveszi a harcot az öregedés tüneteivel szemben. A Biotermalban jelen levő 

ásványi anyagok védő filmréteget hoznak létre a bőr felszínén, amely megvédi a bőrt a kiszáradástól.
• segíti a bőrproblémák gyógyulását (gomba, akne, pikkelysömör, atopikus ekcéma és egyéb viszkető bőrkiütések, illetve ekcémák)
• használata emésztőrendszeri probléma esetén is javasolt, kiváltképpen hasnyálmirigy és lépelégtelenség esetén
• serkenti a pajzsmirigy működését
• nőgyógyászati panaszok kezelésében is használatos
• javítja az idegrendszer és a vérkeringés működését
• segít eltávolítani a narancsbőrt
• nyugtatja az elmét, és segíti a hathatós pihenést

A Podhájska forrás vizének összetétele

Paraméter / tartalom mg/l-ben
Fluoridok / 3,55
Kloridok / 9360
Szulfátok / 853
Nitritek / <0,01
Nitrátok / nyomokban
Foszfátok / 1,66
Szulfidok / <0,1

Kovasav / 84,5
Bórsav / 92,5
Kénhidrogén / neg.
Karbonátok / 1211,3
Ammóniák /  1,62
Al / 0,11
As / 0,4
B / 36,8

Ba / 0,24
Be / <0,005
Bi / <0,001
Br / 53,4
Ca / 556
Cd / <0,005
Co / 0,035
Cr / 0,027

Cs / 1,99
Cu / 0,04
Fe / 2,1
I / 3,63
K / 459
Li / 17,1
Mg / 106
Mn / 0,046

Mo / <0,005
Na / 5330
Ni / 0,075
Pb / <0,001
Rb / 1,89
Sb / <0,005
Sn / <0,005
Sr / 36

Ti / 0,26
Tl / 0,013
U / <0,6
V / 0,033
Zn / 0,064

pH = 6,97

Az emberi szervezet egészére jótékonyan ható, gyógyító, geotermális, podhájskai vízfő (1.900 m mélyről) az egyetlen ilyen típusú 
forrás Közép-Európában. A forrás vizének vizsgálata során bizonyítást nyert, hogy a harmadkori tenger vizéről van szó, amely ásvá-
nyi anyagokban és nyomelemekben rendkívül gazdag. Részletes klinikai tanulmányok bebizonyították, hogy sok esetben mélyebb és 
hosszantartóbb regeneráló hatása van, mint a Holt-tenger vizének.

A Podhájska forrásból származó sóból készült fürdő pozitívan hat felső légúti problémákra, asztmára és a hörghurutra is. A Biotermal 
tartalmaz lítiumot, amely segít a köszvények kezelésében, valamint jodidokat, amelyek jótékonyan hatnak a pajzsmirigy működésére. 
Összetétele hihetetlenül gazdag: a foszfátok és a kalcium segítik a csonttörések gyógyulását, míg a bromidok csillapítják a fájdalmat. 
A rendszeres biotermalos fürdő jót tesz a reumában, érrendszeri és ízületi problémákban, illetve gerincbántalmakban szenvedőknek. 
Stabilizálja továbbá a csontritkulásban, ízületi kopásban és ízületi gyulladásban szenvedők állapotát. A sóban található nagy mennyi-
ségű szulfátnak köszönhetően a biotermalos fürdő hatékony segítséget nyújt ekcéma, bőrkiütések és egyéb bőrbetegségek kezelésé-
ben. A biotermalos fürdő hasznára válik a fizikai kondíciónak és a szépségnek, illetve hozzájárul a test és lélek egyensúlyi állapotának 
kialakításához. A só relaxáló és nyugtató hatású, csillapítja az izomfáradtságot, tisztítja és revitalizálja a bőrt, illetve ezzel egy időben 
eltávolítja belőle a szennyeződést, a túl sok faggyút, és a káros anyagokat.
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