
Zoznámte sa s jedineènou 
ponukou štúdia zdravia 
a krásy, ktoré komplex-
nosśou služieb získalo 
prívlastok jedineèné. 

Profesionálne vyškolený perso-
nál disponuje najmodernejším 
prístrojovým vybavením, oje-
dinelým aj v rámci Slovenska. 
Účinky prístrojov majú okamžité 
výsledky, čo zákazníka presvedčí 
o správnej voľbe. Profesionál-
ny prístup personálu, príjemné 
luxusné prostredie s oddele-
nými zónami zaručujú počas 
absolvovania procedúr úplnú  
intimitu s možnosťou relaxu. 
Majiteľka salónu Zdenka Moto-
lová vsadila pri voľbe prístrojov  
na  kombináciu zdravia a krásy. 
V jednotlivých vstupoch predsta-
víme zdravotné účinky prístro-
jov. Ako prvý je v poradí unikát-
ny ozónový  parný box HocattTM,  
jediný svojho druhu na Sloven-
sku. 

V ozónovom parnom boxe 
HocattTM dodáte životu 
nový rozmer
Tento viacúčelový systém  
sústreďuje sedem účinných 
ozdravovacích postupov do jed-
ného ergonomicky navrhnutého 
boxu. Od bežného suchého tepla, 
či parného kúpeľa ho odlišuje 
predovšetkým prítomnosť ozónu 
a s ním spojená séria pozitívnych 
účinkov.

Jedná sa o multifunkčné za-
riadenie na najvyššej technickej 
úrovni, poskytujúce komplexný 
a efektívny systém liečby a re-
kondičnej rehabilitácie širokého 
spektra ochorení.

Ozón je v medicíne využíva-
ný pri skrášľovaní v najrôznej-
ších formách už od 19. storočia. 

Vďaka ozónu máme možnosť 
príjemným spôsobom zbaviť telo 
nahromadených toxínov a škod-
livých látok.

Úèinky ozónu
V medicíne sa ozónová terapia 
využíva na zlepšenie činnosti 
kardiovaskulárneho systému, 
likviduje baktérie, vírusy, para-
zity, plesne, chlamídie, pomáha 
odstrániť bronchitídu, dýcha-
cie problémy, neutralizuje ža-
lúdočné kyseliny. Ozón zastavuje 
rast rakovinových buniek, čistí 
lymfatický systém, pomáha pri 
liečbe celulitídy, obličiek, pečene 
a iné...

V kozmetike sa využíva na 
odstraňovanie strií po tehoten-
stve a obezite, čistenie pokožky, 
zabraňuje starnutiu pokožky, 
spaľovanie tukov,  rýchlemu zo-
taveniu tela po športovej záťaži, 
celkovej regenerácii organizmu. 
Ozón patrí medzi najúčinnejšie 

detoxikačné prostriedky. Na deto-
xikáciu organizmu je vždy vhod-
ný čas. 

Èím je ozónový parný box 
výnimoèný?
Toto zariadenie kombinuje dve 
všeobecne známe liečebné me-
tódy – ozónovú terapiu a vodo-
liečbu. Každá z týchto liečeb-
ných metód môže byť použitá 
samostatne a obe sú známym 
doplnkom liečby najširšej škály 
zdravotných problémov, ktoré 
sú všeobecne známe i v lekárskej 
komunite. Táto úplne bezpečná 
terapia je postavená na výsled-
koch modernej vedy a techniky.  
V štúdiu VITAL máte možnosť 
starať sa o svoje zdravie a krá-
su a dať tak svojmu životu nový 
rozmer. Príďte a doprajte svojmu 
telu jedinečnú kúru. Aj príjem-
ným spôsobom sa dá dostať do 
formy a cítiť sa lepšie.  
 (dv)
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 ZDRAVIE A KRÁSA POD JEDNOU STRECHOU

S okamžitými výsledkami už po prvej procedúre

OZDRAVNÉ TERAPIE OZÓNOMOZDRAVNÉ TERAPIE OZÓNOM
Chudnutie  celulitída 

 odstra ovanie vrások a pigmentových škv n 
 strie  tvarovanie postavy 
 kozmetika  kaderníctvo
 masáže a bielenie zubov  
 permanentný make up
 lie ba akné


