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• Znižuje problémy s chrbticou a krkom
• Zmierňuje bolesti spôsobené artritídou
• Uvoľňuje stuhnuté svalstvo
•  Podporuje krvný obeh, ktorý potom  

rýchlejšie odplavuje nečistoty z tela
•  Zlepšuje prietok krvi, ktorý urýchľuje  

prísun živín
• Hĺbkovo a efektívne čistí pokožku
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• Zdvojnásobuje hladinu vitamínu D
• Znižuje depresiu na jeseň a v zime
•  Zlepšuje vašu náladu – budete  

sa cítiť viac „fit“
• Pôsobí protizápalovo
• Uvoľňuje chronické stavy pokožky
• Poskytuje rovnováhu v rytme dňa a noci
• Dáva vám zdravú farbu

Slnko poskytuje energiu, teplo a radosť. Je to viac než iba pocit – slnečný 
svit vyživuje telo. UV svetlo pomáha pri tvorbe vitamínu D, ktorý zvyšuje 
našu odolnosť, imunitu a dodáva nám energiu. Slnečné svetlo zahrieva, 
čo umožňuje nášmu telu relaxovať a znižuje bolesť. Sunshower využí-
va energiu slnečného svetla vo všetkých svojich produktoch. Slnečná 
sprcha Sunshower nám umožňuje užívať si životodarné svetlo v interiéri 
počas sprchovania.

SLNKO 
DO VAŠEJ KÚPEĽNE
Milujete slnkom prežiarené morské pláže 
a nádherne slnečné dní v prírode? 
Máme skvelý recept – slnečnú sprchu SUNSHOWER. 

Úplne nový produkt na slovenskom trhu – svetelná terapia počas sprcho-
vania. Slnečné sprchy SUNSHOWER sa inštalujú do sprchového kúta do 
nových aj existujúcich kúpeľní. Modely môžu byť s  infračerveným žiare-
ním (IR) alebo kombinované s ultrafialovým svetlom (UV-B). SUNSHOWER 
kombinuje bezpečnú svetelnú terapiu s každodenným sprchovaním.

SUNSHOWER
COMBI
• nástenný rohový
• UV-B + IR
• 145 x 30 x 23 cm
• biely/čierny

SUNSHOWER
SOLO
• nástenný rohový
• IR
• 124 x 20 x 18 cm
• biely/čierny

Produkty Sunshower spĺňajú všetky prísne smernice EÚ. Produkty holandskej spoločnosti 
Sunshower boli testované európskymi skúšobnými agentúrami a majú značku kvality CE.
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SUNSHOWER
DELUXE
• vstavaný
• UV-B + IR
• 187 x 32 x 16,5 cm
• biely/čierny

SUNSHOWER
DUO
• vstavaný
• IR
•  62 x 20 x 10 cm 

+ 32 x 20 x 10 cm
• iba biely

SUNSHOWER
PURE
• vstavaný
• IR
• 62 x 20 x 10 cm
• biely/čierny

SUNSHOWER
PURE XL
• vstavaný
• IR
• 124 x 20 x 10 cm
• biely/čierny

Slnečné svetlo je najväčším zdrojom tvorby vitamínu D pro-
stredníctvom pokožky. Je to jeden z mála vitamínov, ktoré si 
naše telo vie vytvárať samo. Absencia slnečného svetla po-
čas zimných mesiacov sa dá kompenzovať prostredníctvom 
slnečnej sprchy Sunshower, ktorá vie udržiavať hladinu vita-
mínu D. Svetlo môže zoslabiť pocit ospalosti a zlepšiť naše 
reakcie. Nedostatok prirodzeného denného svetla môže  
viesť k depresívnej nálade. UV svetlo má tiež pozitívny vplyv 
na náš rytmus dňa a noci. 

U ľudí s kožnými problémami ako je psoriáza alebo ekzémy 
môžu UV lúče podporovať zdravie. Vitamín D má kladný 
vplyv na náš imunitný systém. To umožňuje, že sa cítime viac 
„fit“ a sme menej náchylní na chrípku a prechladnutie.

Vitamín D stimuluje absorpciu vápnika z vnútorností a mi-
neralizuje kosti. S pribúdajúcim vekom môže obmedziť od-
vápňovanie kostí a pozitívne vplývať na ich hustotu. Môže 
taktiež znížiť riziko zlomenín kostí - zostávajú pevné. Vápnik 
taktiež pomáha udržiavať silné zuby. Dostatok vitamínu D 
zabezpečuje lepší cit pre rovnováhu a udržiavanie svalovej 
sily, obzvlášť s  pribúdajúcim vekom. Dostatok vitamínu D 
doslova znižuje riziko pádov. Vitamín D môže mať preven-
tívny vplyv na znížení rizika rakoviny čriev, prostaty a prsníka.

Energia infračerveného svetla preniká hlboko do nášho tela, 
podporuje pohyb molekúl a tak tvorí teplo. Toto teplo zvyšu-
je teplotu tela, pričom okolie sa pociťuje ako chladné. Okrem 
pocitu pohody a relaxácie infračervené žiarenie znižuje prob-
lémy s chrbticou a krkom, bolesť svalov, reumatické problé-
my a stimuluje krvný obeh.

Používanie infračerveného svetla môže rýchlo znížiť men-
šie problémy s artritídou. Prejavuje sa menšia nepohoda zo 
stuhnutých kĺbov alebo svalov a tým sa znižuje bolesť.

Infračervené žiarenie zvyšuje krvný obeh, čo vyúsťuje do zvý-
šenia obsahu kyslíka v krvi. Znižuje sa tak bolesť a stuhnutie 
svalov, môžu sa rýchlejšie zahojiť športové zranenie a relaxu-
je telo. Vďaka väčšej uvoľnenosti svalov sa môžu znížiť prob-
lémy s kĺbmi. Infračervené svetlo pomáha pri regenerácii po 
športovom výkone, ale je dobré pre zahriatie aj pred špor-
tovou činnosťou. Účinné teplo infračerveného svetla hĺbko-
vo čistí pokožku. A  na koniec, z  používania infračerveného 
svetla je úžitok aj pre celý systém. Rýchlejší krvný obeh spô-
sobený infračerveným svetlom zabezpečuje, že nečistoty sa 
odstraňujú rýchlejšie a príjem vyživujúcich látok sa zrýchľu-
je. Z týchto procesov nemajú úžitok iba svaly a pokožka, ale 
čistiace a konštruktívne účinky prospešného infračerveného 
svetla si užíva celé telo.
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