
Microsalt SaltProX

Vysoký přínos pro zdraví, snadné použití a údržba, jakož i praktický formát: Nový
KLAFS SaltProX, který byl v době uvedení na trh oceněn prestižní cenou Plus X Award,
je prvním zařízením Microsalt, zejména pro soukromé zákazníky. S tímto velmi
kompaktním zařízením může být každá infračervená kabina nebo sauna nyní přeměněna
na solnou inhalační místnost v žádném okamžiku. Takto si můžete vychutnat mikroklima
známé z patentované a oceněné technologie Microsalt.
Malý, lehký, praktický a tvarově - zdravý doplněk pro infračervenou kabinu nebo saunu
se díky modernímu a nadčasovému designu harmonicky spojí do každé teplé kabiny.
Instalace zařízení pomocí přiloženého držáku na zeď je velmi snadná a rychlá, SaltProX
lze také kdykoli snadno odstranit.

Pro domov nebo cestování

Mikrosalt lze také použít volně na ležecím povrchu. Dva důležité aspekty, protože
Microsalt SaltProX lze flexibilně používat díky provozu na baterie, takže může dokonce
cestovat v příručních zavazadlech kamkoli. S tímto přenosným zařízením lze jakoukoli
saunu nebo infračervenou kabinu přeměnit na solnou inhalační místnost, protože ji
společnost KLAFS navrhla pro použití v teplých kabinách.
Pouze tak lze vlhkost bez problémů snížit na méně než 40 procent relativní vlhkosti, takže
se vytvoří mikroklima se suchou slanou mlhou a velmi vysokou koncentrací solného
aerosolu. Tato mlha je rovnoměrně rozptýlena v kabině. Výsledek: maximální zdravotní
přínosy s minimálním úsilím.

 
Snadné a pohodlné ovládání



Obsluha Microsalt SaltProX je pohodlná, snadná a bezpečná. Jednoduše
umístěte jednotku do předehřáté kabiny na 30 až 50 ° C, zapněte hlavní vypínač
a zasuňte misku na sůl do jednotky. Po zapnutí zařízení zahájí výrobu solného
aerosolu. Asi po deseti minutách se dosáhne optimální koncentrace suché soli v
sauně nebo infračervené kabině a barva osvětlení se změní z oranžové na
modrou. Již může začít uklidňující a zdravá inhalace. Po jedné hodině se zařízení
automaticky vypne. Baterie poskytuje dostatek energie pro tři až pět aplikací již
po přibližně 1,5 hodině nabíjení.
Speciálně pro Microsalt SaltProX jsou porcované solné tyčinky, které obsahují
optimální dávku suché, vysoce kvalitní soli pro aplikaci. Množství obsažené v
tyčkách je určeno pro maximální doporučenou dobu aplikace jednu hodinu.
Chcete-li zařízení připravit k použití, jednoduše vyjměte prázdný pohár ze
zařízení a naplňte obsah tyčinky společně s brusnou koulí z nerezové oceli.
Potom stačí dát šálek zpět do zařízení - hotovo. Toto funguje téměř samo o sobě,
protože držák automaticky vede solný pohár do správné polohy.

Jaké zdravotní přínosy nabízí Microsalt?

Pobyt u moře je prostě dobrý. Nejen duše, ale zejména dýchací systém. Zejména
pro lidi s dýchacími potížemi je proto aplikace Microsalt. SaltProX od KLAFS
používá svou neviditelnou skartovací technologii k výrobě velmi jemného solného
aerosolu nejvyšší kvality, který je distribuován v kabině. Díky tření mezi
jednotlivými krystaly soli jsou velmi jemně rozemleté a také záporně nabité
(triboelektrický efekt). Výsledná ionizace jednotlivých solných částic podporuje
šíření v místnosti a také používá čištění vzduchu, se kterým dýchací cesty a
pokožka neustále přicházejí do styku.
Při vdechnutí jsou tyto jemné částice soli - na rozdíl od konvenčních aplikací solí -
distribuovány po celém dýchacím systému, od nosu po sinusy, hltanu po
nejvzdálenější plicní oblasti a mohou mít expektorační účinek. Účelem použití
Microsalt je důkladné vyčištění dýchacích cest k nejjemnějším alveolům, jakož i
očištění a revitalizace pokožky. Imunitní systém může také podporovat pravidelné
inhalace.
Mikrosalt se doporučuje zejména pro sennou rýmu, astma, bronchitidu, cystickou
fibrózu nebo chronická plicní onemocnění. Mikrosalt je určen také pro lidi, kteří
často trpí nachlazením nebo kteří bojují se sinusovými infekcemi a sinusitidou,
jakož i pro lidi s kožními nemocemi, poruchami spánku nebo depresí.
 

Ocenění Plus X Award 2016



Díky patentované technologii Microsalt, která je lídrem na trhu v sauně, bazénu a
lázeňství, otevře KLAFS pozitivní účinky soli na zdraví na základě nových vědeckých
poznatků pro široké použití.
Porota prestižního ocenění „Plus X Award“, které odborníci považují za největší světovou
inovační cenu za technologie, sport a životní styl, udělila světu KLAFS první místo ve
čtyřech kategoriích za svou jednoznačnou přidanou hodnotu: inovace, vysoká kvalita,
snadné použití a funkčnost.

 
 
 
 


