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JAPOŃSKA METODA
NA DŁUGOWIECZNOŚĆ
Ganbanyoku to japońskie określenie sauny
skalnej, która od ponad 1000 lat wykorzystuje
fenomenalne działanie minerałów
wulkanicznych w zwalczaniu wielu dolegliwości
zdrowotnych.
Według specjalistów branży Wellness & Spa,
Ganbanyoku to jeden z pięciu najciekawszych
zabiegów medycyny holistycznej na świecie.
Ganbanyoku to unikalna sauna wulkaniczna
o wspaniałych właściwościach odmładzających
i regeneracyjnych.

Poprzez bezpośredni kontakt ze skórą,
minerał wulkaniczny przekazuje organizmowi
promienie regeneracyjne i lecznicze trzy
krotnie szybciej i skuteczniej niż klasyczne
sauny. Promieniowanie sauny przenika na
3-5 cm w głąb ciała pobudzając i aktywując
wiele przemian na poziomie komórkowym.
Takiego działania terapeutycznego nie posiada
żadna inna sauna na świecie.

Wyjątkowość polega na zastosowaniu
oryginalnych płyt skały magmowej czarnej
krzemionki z ang. Black Silica, bogatej
w kryształy minerałów, które rozgrzane do
komfortowej temp. 40-45°C mają zdolność
emitowania leczniczego promieniowania
podczerwonego tzw. głębokiej podczerwieni głębokiego ciepła.
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NAJSKUTECZNIEJSZY
ZABIEG BODY DETOX

Podczas sesji leżymy rozebrani lub
w wygodnej odzieży sportowej na rozgrzanej
do 40-45°C skale wulkanicznej. Głowę
opieramy o komfortową poduszkę japońską
wypełnioną prosem lub gryką. Ciepło
z kamienia wnika głęboko do wnętrza ciała,
powodując rozluźnienie mięśni, otwarcie
porów i uwalnianie toksyn. Odczuwamy
bardzo przyjemne ciepło, ale nie gorąco.
Zabieg stymuluje krążenie i przyspiesza
metabolizm, nie przyspieszając rytmu
serca. Promieniowanie infrared wydzielane
z magmy wulkanicznej wchodzi w głąb ciała
3 razy głębiej od ciepła saun tradycyjnych,
pobudzając i aktywując wiele przemian na
poziomie komórkowym. Doświadczenie
sauny skalnej jest niezwykle przyjemne
i fascynujące. Nie występuje nadmierne
pocenie, nieprzyjemny zapach, tak
charakterystyczny dla saun, a przede
wszystkim uczucie gorąca utrudniające
oddychanie. Po każdej sesji kamień
wulkaniczny jest dezynfekowany
gwarantując następnemu
klientowi najwyższy poziom
higieny. Średni czas zabiegu
trwa od 45 do 90 min.
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AWANGARDOWE
ODMŁADZANIE ORGANIZMU

Sauna JapanSpa® perfekcyjnie oczyszcza
z toksyn i odmładza organizm. Zabieg uważany
jest za jeden z najbardziej skutecznych
w detoksykacji organizmu z metali ciężkich
(rtęci, aluminium, amoniaku, nikotyny,
kwasu siarkowego). Japońscy lekarze
określają rodzaj wydzielanego potu podczas
zabiegu, jako ,,naturalny balsam” mający
charakter kosmetycznego sebum z silnymi
właściwościami bakteriobójczymi. Następuje
błyskawiczna regeneracja naskórka, nawilżenie,
odmłodzenie, poprawa napięcia
i jędrności. Sesje mają charakter
zabiegów odmładzających
i regenerujących. Skóra
odzyskuje koloryt, wygładzają
się zmarszczki, goją rany.
Działanie antyseptyczne skały
wulkanicznej znacznie łagodzi
wiele dolegliwości z cerą
i naskórkiem oraz z włosami. Po
wizycie w saunie Ganbanyoku
odczuwalne jest ogólne
odprężenie organizmu, pełen
relaks i zdecydowana poprawa
stanu skóry, zarówno ciała, jak
i twarzy. Włosy stają się bardziej
lśniące.
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WSPANIAŁY ZABIEG
ENERGETYZUJĄCY

Zabieg jest fascynująco witalny,
wykorzystywany w odchudzaniu, modelowaniu
sylwetki i redukcji cellulitu. Przeprowadzane
zabiegi „aktywne”, np.: treningi yogi,
strechingu, gimnastyki na łóżku skalnym
umożliwiają utratę od 800 do 3000kcal.
Promieniowanie podczerwone Ganbanyoku
wielokrotnie zwiększa efektywność ćwiczeń,
jednocześnie zabezpiecza przed kontuzjami
i bólami mięśniowymi. Sesje „pasywne” mają
działanie przeciwbólowe, antyreumatyczne,
rozluźniające, przeciwdepresyjne, relaksujące,
przeciwzapalne.

NAJCZYSTSZE POWIETRZE

Kamień wulkaniczny podczas zabiegu emituje
jony ujemne tzw. „witaminy powietrza”, które
wdychamy, naturalnie inhalując organizm,
zwiększamy odporność i siły witalne.
Jony ujemne (aniony) to atomy obdarzone
ujemnym ładunkiem elektrycznym. Powstają
na skutek włączenia do atomu jednego lub
więcej elektronów. Badania przeprowadzone
na początku naszego wieku wykazały, że
powietrze, w którego składzie zdecydowanie
przeważają kationy (jony dodatnie) w widoczny
i niekorzystny sposób odbija się na stanie
naszego życia i zdrowia. Jeżeli zaś w powietrzu
zachowana jest względna równowaga jonów
ujemnych i dodatnich jesteśmy zrelaksowani
i nasz organizm funkcjonuje prawidłowo.

nasz organizm za pośrednictwem układu
oddechowego poprzez skonsolidowane
działanie trzech podstawowych czynników:
• Podniesienia jakości wdychanego tlenu
• Wzmożenia procesu eliminowania pyłu
i smogu
• Działania bakteriobójczego.

JEDEN Z NAJLEPSZYCH
ZABIEGÓW WELLNESS & SPA

Promieniowanie podczerwone krzemionki
rozszerza żyły i wzmaga cyrkulację krwi.
Lepsze krążenie krwi zwiększa ilość tlenu
docierającego do uszkodzonych komórek
przyspieszając proces leczenia. Energia
podczerwieni korzystnie wpływa na układ
sercowo naczyniowy, układ oddechowy,
gospodarkę wodno-elektrolitową, czynność
wydzielniczą nerek i wielu innych gruczołów.
Poza tym obniża napięcie mięśni, zmniejsza
pobudliwość nerwową oraz wrażliwość
receptorową, przez co działa uspokajająco
i przeciwbólowo, a także znacznie
przyspiesza przemianę materii. Łóżka skalne
wykorzystywane są również do zabiegów
kosmetycznych, masaży i terapii manualnych.
Wielokrotnie potęgują terapeutyczne
efekty Anti-Aging.

Doktor Albert Krueger, patolog i bakteriolog
z Uniwersytetu w Berkeley, w Kalifornii, po
przeprowadzonych badaniach doszedł do
wniosku, że jony ujemne mają takie samo
działanie uspokajające i regulujące poziom
serotoniny w organizmie jak chemiczne
środki uspokajające, lecz bez ich szkodliwych
konsekwencji.
Jony ujemne mają nieocenioną wartość dla
naszego życia, ale najsilniej wpływają na
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JAPANSPA® W TROSCE O ZDROWIE
DLA OSÓB PRACUJĄCYCH
ZAWODOWO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oczyszczanie organizmu z toksyn i metali
ciężkich
Regeneracja, nawilżanie naskórka
Inhalacja ujemnymi jonami (witaminy
z powietrza)
Odchudzanie i modelowanie sylwetki
Odmładzanie, działanie bakteriobójcze
Leczenie chorób skóry
Redukcja cellulitu
Utrata od 800 do 3000kcal w trakcie
jednego zabiegu
Relaks i zmniejszenie stresu
Leczenie bezsenności
Działanie odmładzające Anti-Aging
Yoga – ćwiczenia na skale wulkanicznej

DLA OSÓB STARSZYCH
•
•
•
•
•
•
•

Proﬁlaktyka i łagodzenie problemów
zdrowotnych
Zwiększenie odporności
Wspomaganie ukrwienia i krążenia krwi
Redukcja reumatyzmu, artretyzmu
Redukcja bólu pleców, stawów, mięśni
Działanie zdrowotne w chorobach aparatu
ruchu
Działanie przeciwbólowe

DLA SPORTOWCÓW I OSÓB
AKTYWNYCH
•
•
•
•
•
•
•

Poprawa ukrwienia i regeneracji
Wzmocnienie organizmu i kondycji
Ochrona przed kontuzjami
Wyrównanie poziomu tlenu w mięśniach
Redukcja kwasu mlekowego
Inhalacja jonami ujemnymi (witaminy
z powietrza)
Stretching
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CAŁKOWITA NOWOŚĆ
W BRANŻY WELLNESS & SPA
Mamy przyjemność przedstawić Państwu
luksusowe sauny skalne Ganbanyoku marki
JapanSpa®. Łóżka skalne wykonane są
z najwyższej jakości naturalnych materiałów.
Na świecie jest tylko kilka miejsc eksploatacji
skały wulkanicznej z czarną krzemionką: Indie,
Japonia, Islandia, Kamczatka.
Do produkcji saun JapanSpa® używana
jest „czarna krzemionka” z ang. Black
Silica z najczystszej wyspy na świecie
Islandii. Wydobywana skała magmowa
posiada najwyższą zawartość krzemionki
oraz minerałów zapewniając najlepsze
promieniowanie podczerwone i działanie
prozdrowotne.
Rama łóżka zbudowana jest ze szlachetnego
drewna zgodnie z japońskim designem, który
przenosi w klimat ekskluzywnych spa oraz
w świat orientu.
Sauny JapanSpa® jako jedyne na rynku pokryte
są na całej powierzchni oryginalną skałą
magmową w postaci jednolitych ogromnych
płyt wulkanicznych o długości ponad
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2 metrów. Rozwiązanie takie gwarantuje
największą skuteczność i komfort zabiegu.
Wszystkie funkcje JapanSpa® nadzorowane
są poprzez mikroprocesorowy sterownik,
dzięki któremu możemy ustawiać różne
parametry sauny, np. stałą temperaturę
skały wulkanicznej z dokładnością do 0,1°C,
przygotowanie zabiegu, dni oraz godziny
działania.
Każda sauna skalna podświetlana jest
w technologii led, która służy do koloroterapii.
Urządzenia Japan Spa® dzięki wyjątkowej
konstrukcji dają się łatwo demontować i w razie
potrzeby przenosić bez ryzyka uszkodzenia.
Na skałę wulkaniczną sauny JapanSpa®
udzielana jest 10 letnia gwarancja.
Do każdej sauny JapanSpa® wydawany jest
certyﬁkat jakości potwierdzający oryginalność
produktu.
Produkty marki JapanSpa® chronione są przez
Urząd Patentowy RP w Europie i na świecie.
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DANE TECHNICZNE
Sauny skalne JapanSpa® produkowane są
w różnych wymiarach.

Wraz z zakupem sauny skalnej oferujemy
gratis pełne wyposażenie pokoju zabiegowego:

NAJBARDZIEJ POPULARNE:

•
•
•
•
•
•
•

Sauna: 160 cm szer. x 240 cm dł.
• Obszar aktywnego działania podczerwieni
skały wulkanicznej: 120cm szer. x 200 cm dł.
• Zasilanie: 230V

japoński parawan 1 szt.
zestaw kimon zabiegowych 10 szt.
zestaw narzut zabiegowych 10 szt.
plakaty reklamowe 2 szt.
japoński wałek pod głowę z gorczycą 2 szt
jonizującą lampę solną 1 szt.
zestaw kadzidełek relaksacyjnych 1 szt.

Sauna: 220 cm szer. x 240 cm dł.
• Obszar aktywnego działania podczerwieni
skały wulkanicznej : 180 cm szer. x 200 cm dł.
• Zasilanie : 230 V

Float Rest®
05-092 Łomianki k/Warszawy
ul. Kolejowa 121A
tel. kom.: +48 501 239 432
www.japanspa.pl
e-mail: ganbanyoku@japanspa.pl
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