HALOKOMPLEX – SZABÁLYOZOTT, SZÁRAZ
NaCl SÓAEROSZOLOS TERÁPIA-RENDSZER
A Halokomplex Rendszer a föld felszínére, „házhoz hozza” a természetes sóbányák mikroklímáját, megteremtve annak legfontosabb
összetevőit, a meghatározott koncentrációjú száraz NaCl sóaeroszolt
és a levegő negatív iontöbbletét.
Az alkalmazás lényege a 0,2-5 mikron nagyságú (negatívan töltött)
NaCl sórészecskék belégzésében rejlik.
A száraz NaCl kősó aeroszol már nagyon kis mennyiségben belélegezve
/1-3 mg/ felerősíti a légutak védekező mechanizmusát; fertőtlenítő, immunerősítő és antidepresszáns, relaxáló hatású.
Tekintetbe véve, hogy jelenleg, minden negyedik európai lakos valamilyen
allergiától szenved, egyre fontosabbá válik a hatásos megelőzés, valamint
a gyógyító kezelés.
Ebben is hathatós segítséget nyújt az általunk ajánlott, szabályozott, száraz NaCl sóaeroszolos terápia.
/A jelenleg Magyarországon elterjedt, meghatározatlan és alacsony koncentrációjú, nedves, vagy száraz sóaeroszolt alkalmazó sóterápiákban nem szabályozható a sószoba légnedvesség-tartalma, hőmérséklete és a belső
szélsebesség./
Mindezeket (vagyis a terápia szabályozhatóságát a sószobában) megoldja a száraz NaCl sóaeroszolos technológiához kifejlesztett, Európában gyártott és fizioterápiás-, orvosi-, minőségi- és elektromos szabványmegfelelőségi tanúsítványokkal rendelkező, speciális sógenerátor készlet és légtechnika know-how-ja.
A cégünk által ajánlott Halokomplex Rendszer alkalmas:
- a tüdő „fogmosásszerű” tisztítására a levegőből bekerült szennyező anyagoktól, a légutak és a
szervezet általános biológiai- és immunvédelmének megerősítésére, a bőr és a haj regenerálására,
fiatalítására;
/Az emberi tüdő, 180 m²-es léghólyagocska-felületével, a külső környezettel érintkező legnagyobb szervünk, amely, akárcsak bőrünk és fogaink, igényli a rendszeres tisztítást./
- az összes, létező, légúti- (szénanátha, allergiás nátha) és egyéb (pollinózis, stb.) allergia megelőzésére és eredményes kezelésére;
- az összes létező krónikus légúti betegség (asztma, tüdőgyulladás, hörghurutok, krónikus megfázás, stb.), orr- fül-gégészeti patológiák (orrfolyások, torokgyulladások, orrmelléküreg, garatmandula betegségei stb.), a homloküreg fertőzései, vírusfertőzések, vegyszer-érzékenység, bőrproblémák (pattanások, pszoriázis, neurodermatitisz, cellulitisz stb.) hatásos kezelésére;
- szív- és érrendszeri problémák (főleg a tüdőproblémákkal összefüggésben), vegetatív idegrendszeri diszfunkciók, depresszió és pszichoemocionális megbetegedések, hatásos kezelésére;
- az anyagcserezavarok által kiváltott elhízással kapcsolatos problémák kezelésére;
- segít a dohányzásról való leszokásban, ill. a dohányosok tüdejének megtisztításában a cigarettafüst részecskéitől.
Közreműködésünkkel, a következő típusú Halokomplexek telepítése és beüzemelése megvalósítható:
Nagy sószobák - szállodák, gyógyfürdők, szanatóriumok, kórházak, klinikák, rehabilitációs központok, nagy wellness- és spa-hotelek részére;
Közepes nagyságú Halokomplexek - kisebb wellness- és spa-hotelekben, természetgyógyász központokban, magánklinikákon, gyermekintézményekben, panziókban;
Kis Halokomplexek - családi házakban, kozmetikai szalonokban, szoláriumokban, szakrendelőkben, kisebb panziókban felépíthető modell;
Jelenleg már üzemelő, nem szabályozott, ill. nedves sóterápiák átalakítása szabályozott, száraz NaCl
sóaeroszolosra.
A sószobát tartalmazó helyiség kiegészíthető öltöző-, WC-, kezelői tartózkodó-helyiségekkel, orvosi vizsgálóval is.

Cégünk kész az alábbi kiegészítő berendezések, szolgáltatások szállítására, igény szerinti telepítésére,
létesítésére is:
- Só oldalfal anyaggal, un. első kiőrlésű, fehér színű, NaCl kősóból;
- Relaxáló, audió szolgáltatás kiépítése;
- Színes fényterápia (a relaxációt segítő, speciális zenével);
- Videó lejátszó rendszer (pl. gyermekeknek rajzfilmek vetítéséhez);
- Infravideós megfigyelő rendszer képrögzítés nélkül;
Légtisztítás (a beszívott levegő továbbszűrése);
Relaxáló nyugágyak, sószobai gyermekbútorok, játékok;
Hőmérő, nedvességmérő;
Építészeti-, épületgépészeti előkészítő munkák elvégzése segédletének összeállítása az adott
sószoba létesítéséhez, szerelésvezetés az előkészítő munkák elvégzéséhez;

Az általunk ajánlott különféle szolgáltatások
helyigénye a következő:
Sószoba:
2-3,5 m²/fő és 0,5 m³/fő;
Öltözőszekrény:
0,06 m³/fő;
A kezelő tartózkodóhelyisége:
2-6 m²;
Orvosi vizsgáló:
6-8 m²;
Recepció- és váróhelyiség:
igény szerint;

Az ajánlatadáshoz szükséges információk:
- építészeti- és épületgépészeti adatok;
- dizájn igény /standard, vevő által referenciából választott, vagy egyéni igény szerinti/.

A szabályozott száraz NaCl sóaeroszolos technológia
kizárólagos magyarországi képviselője
a „Halomed Hungary Kft.”
Székhely: H-1036 Budapest, Lajos u.47/A;
Telefon/Telefax/Üzenetrögzítő: (36-1)388-60-30;
E-mail: halomed.hungary@szarazsoterapia.hu;
halomed.hungary@haloovi-halokids.hu;
Kontakt személyek:
Rozsnyai András ügyvezető igazgató:

Mobiltelefon: (36-20)9-340-370;
E-mail: halomedhungaryandras@szarazsoterapia.hu;
Doroginyin Natálja kereskedelmi igazgató: Mobiltelefon: (36-20)314-27-52;
E-mail: halomedhungarynatali@szarazsoterapia.hu;
Honlapjaink:

www.szarazsoterapia.hu; www.haloovi-halokids.hu;
www.aeromed.biz.

