Kúpeľ

Biotermal
• REGENERAČNÝ KÚPEĽ

• OCHORENIA DÝCHACÍCH CIEST

• ŤAŽKOSTI S KĹBMI A BOLESTI CHRBTICE
• EKZÉMY, VYRÁŽKY, KOŽNÉ PROBLÉMY
• POÚRAZOVÉ STAVY

• F YZICKÁ A PSYCHICKÁ ÚNAVA

Biotermal je bioinformačná kúpeľová soľ z termálnej vody žriedla Podhájska. Účinné látky v soli majú
harmonizujúci a regeneračný efekt.
Bioinformácie sú frekvencie, ktoré napodobňujú riadiace frekvencie podkôrových centier mozgu, regulujúcich vegetatívnu nervovú

sústavu a činnosť vnútorných orgánov. Ich pôsobením sa rušia negatívne informácie a vyvolá sa spätný regeneračný proces.

Energetické pôsobenie Biotermalu podľa princípov tradičnej čínskej medicíny (TČM)
Biotermal harmonizuje celý energetický systém organizmu.

Hlboký podzemný vrt v Podhájskej (1 900 m), ktorý je zdrojom liečivého geotermálneho žriedla s blahodárnymi účinkami na ľ udský

organizmus, je jediný tohto druhu v strednej Európe. Prieskumom sa zistilo, že ide o vodu treťohorného mora, ktorá má vysoký obsah
prvkov a minerálov. Podrobná klinická štúdia preukázala, že pri mnohých problémoch má hlbší a stálejší regeneračný efekt než voda
z Mŕtveho mora.

Kúpeľ pripravený zo solí žriedla Podhájska priaznivo pôsobí na problémy horných dýchacích ciest, astmu aj zápaly priedušiek.

Okrem iného obsahuje lítium, ktoré pomáha pri liečení dny, a jodidy, priaznivo pôsobiace na štítnu žľ azu. Zloženie je veľ mi bohaté

– fosforečnany a vápnik pôsobia na doliečovanie zlomenín, bromidy zmierňujú bolestivé stavy. Pravidelné kúpele sa osvedčia pre ľ udí

trpiacich reumatizmom, cievnymi a kĺbovými problémami a ťažkosťami s chrbticou. Stabilizujú stav pacientov s osteoporózou, artrózou
a artritídou. Veľ mi účinné sú pri liečbe ekzémov, vyrážok a kožných ochorení vzhľ adom na značné množstvo síranov.

Kúpeľ so soľ ou Biotermal prospieva kondícii a kráse. Prispieva k rovnováhe duše a tela. Soľ pôsobí relaxačne a upokojujúco, pomáha
tíšiť svalovú únavu, čistí a revitalizuje pokožku a zároveň z nej odstraňuje nečistoty, nadbytočnú mastnotu a škodlivé látky.

Účinky Biotermalu
• podporuje detoxikáciu a regeneráciu tela vďaka prítomnosti veľkého množstva prírodných minerálnych látok (Na, K , Mg, Ca, B, Br, Sr,
Li, I a ďalšie)

• pomáha pri ochoreniach horných dýchacích ciest, spriechodňuje dutiny, priaznivo pôsobí pri nádche, kašli, bronchitíde a astme
• zmierňuje bolestivé stavy a prináša úľ avu pri chronických bolestiach kĺbov a chrbtice
• pomáha pri liečbe dny, reumatizmu a artrózy, stabilizuje stav ľ udí s osteoporózou
• podporuje doliečovanie zlomenín a regeneráciu poúrazových stavov
• uvoľ ňuje a prekrvuje natiahnuté svaly a urýchľ uje hojenie rán

• má blahodárny vplyv na kožu, zvyšuje jej pružnosť a pôsobí proti prejavom starnutia, prítomné minerály zanechávajú na pokožke
ochranný film, ktorý zabraňuje jej vysúšaniu

• pomáha pri liečbe kožných problémov (plesne, akné, lupienka, atopický ekzém a iné svrbivé kožné vyrážky a ekzémy)
• vhodný pri ochorení zažívacieho traktu, najmä slinivky a sleziny
• stimuluje činnosť štítnej žľ azy

• uplatňuje sa pri liečbe gynekologických problémov
• zlepšuje stav nervového a obehového systému
• pomáha pri odstraňovaní celulitídy

• upokojuje myseľ a pomáha odpočívať

Zloženie termálnej vody žriedla Podhájska
Parametr / Obsah v mg/l

Kys. křemičitá / 84,5

Chloridy / 9360

Fluoridy / 3,55

Sírany / 853

Dusitany / <0,01

Dusičnany / stopy

Fosforečnany / 1,66
Sulfidy / <0,1

Ba / 0,24

Cs / 1,99

Mo / <0,005

Ti / 0,26

Sirovodík / neg.

Bi / <0,001

Fe / 2,1

Ni / 0,075

U / <0,6

Čpavek / 1,62

Ca / 556

Kys. boritá / 92,5

Uhličitany / 1211,3

Be / <0,005

Br / 53,4

Al / 0,11

Cd / <0,005

B / 36,8

Cr / 0,027

As / 0,4

Co / 0,035

Cu / 0,04
I / 3,63

K / 459

Li / 17,1

Mg / 106

Mn / 0,046

Na / 5330

Pb / <0,001
Rb / 1,89

Sb / <0,005

Sn / <0,005
Sr / 36

Tl / 0,013
V / 0,033

Zn / 0,064
pH = 6,97

Voda zo žriedla Podhájska bola klinicky testovaná.

Spôsob použitia Biotermalu
Kúpeľ: 1–2 polievkové lyžice soli nechajte rozpustiť vo vani s teplotou vody 35–38 °C. Kúpeľ vykonávajte po dobu 10–20 minút,

1–3x týždenne. Soľ vo vode dobre premiešajte, aby sa kryštály úplne rozpustili. Počas kúpeľ a nepoužívajte mydlo ani sprchový gél. Po
kúpeli si kožu len mierne osušte, určite ju nedrhnite uterákom.

Ak máte závažné zdravotné ťažkosti (cievne a iné), pri ktorých by kúpeľ vyvolával zvýšenú záťaž organizmu, obráťte sa na lekára
s otázkou, či vám balneoterapeutické procedúry odporúča.

Nosná sprcha: Pomáha udržiavať fyziologickú čistiacu schopnosť nosnej sliznice a umožňuje, aby tzv. slizničná imunita (primárna

obrana pred infekciou) optimálne fungovala. Používa sa na zvlhčenie sliznice nosnej dutiny a nosohltana, predovšetkým pri pobyte

v prostredí s nízkou relatívnou vlhkosťou vzduchu, v priestoroch vykurovaných ústredným kúrením a v prostredí znečistenom najmä

prachovými časticami. Na výplach nosa je vhodná nosná sprška, ktorú dostať v lekárni. Ešte jednoduchšie je robiť výplach pomocou
kanvičky. Používa sa 1% roztok soli (10 g soli rozpustiť v 1 litri vlažnej vody).

Kloktadlo: Pre každého, koho bolí v krku, je vykloktanie slaným roztokom priamo blahodárne. Zapálená sliznica sa zvlhčí, hlieny
a baktérie sa uvoľ nia a dostanú von. Na kloktanie sa opäť používa 1% roztok soli (10 g na 1 liter vlažnej vody).

Inhalácie: Pri ťažkostiach s dutinami a na uvoľ nenie horných dýchacích ciest sa dá Biotermal využiť ako inhalačný prostriedok. Do 1 litra

vriacej vody použijeme 10 g soli a inhalujeme cca 15 minút.

Upozornenie: Ukladajte mimo dosahu detí. Skladujte na suchom a tmavom mieste pri teplote 10–25 °C, chráňte pred mrazom.
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