
Sprievodca
saunami



Obnovte stratenú 
energiu, obnovte 
vnútorný pokoj  
a rovnováhu tela. 
Vychutnajte si 
relaxáciu a oddych  
v Saunovom svete.

Saunový svet v Thermal ŠÍRAVA SPA 

Resort má pozitívny vplyv na Vaše zdravie, 

pohodu a zabezpečí Vám stav úplnej rela-

xácie.

DOBRE VEDIEŤ

Striedavé prehrievanie a 
ochladzovanie tela pozitívne 
ovplyvňuje imunitný systém , 
znižuje jeho citlivosť na chlad  
a tendenciu k infekciám



FÍNSKA SAUNA
�                 80-120°C     45 ľudí

Fínska sauna, je suchá sauna s vysokou 

teplotou a nízkou vlhkosťou vzduchu. 

Steny a lavice sú vyrobené z organickej 

preglejky a strop je vyrobený z kameňa. 

Miestnosť je vyhrievaná pecou 

z kameňov, ktoré sa počas saunového 

ceremoniálu polievajú vodou.



Fínska sauna zlepšuje krvný 
obeh, čistí telo od toxínov, má 
pozitívny vplyv na trávenie a 
priaznivo pôsobí na  pokožku 
náchylnú k pupienkom. Otuženie 
tela  studenou vodou po opustení 
fínskej sauny, zlepšuje krvný obeh 
a uzatvára dilatované kapiláry.

Rituály vo fínskej saune

Rituál je vykonávaný sauna majstrom, ktorý 
začína pokynmi, ako sa počas rituálu správne 
správať. Zvuky relaxačnej hudby, správna cho-
reografia a hra svetiel, majster naleje na horúce 
kamene vodu z vedra, upravenú  esenciálnym 
olejom alebo ľadovými loptičkami, čím sa zvýši 
vlhkosť v saune. Akonáhle sú kamene poliate 
vodou, sauna majster  rozloží vyparujúcu sa  
vodnú paru smerom k účastníkom pomocou bavl-
neného uteráka alebo vejára. Počas ceremoniálu  
sa nádoba naplnená ľadom používa na trenie a 
ošúpanie pokožky. Ošetrenie sa niekoľkokrát 
opakuje. Rituál vo fínskej saune trvá 10 až 15 
minút. Počet osôb: 65.

Počas rituálu môžete tiež použiť soľný peeling 
alebo zmäkčiť kožu jogurtovým peelingom.

Indikácie

•  Problémy s cirkuláciou
•  Anémia
•  Astma
•  Reumatoidnáartitída
•  Svalová bolesť
•  Toxíny nahromadené v tele
•  Iné metabolické problémy

Kontraindikácie

•  Hypertenzia
•  Sklon k slabnutiu
•  Hormonálne poruchy
•  Ochorenia štítnej žľazy
•  Epilepsia a klaustrofóbia
•  Infarkt myokardu
•  Tehotenstvo

Fínska sauna je tiež tajomstvom  pružnej, 
zdravej pokožky a straty zbytočných kilo-
gramov

DOBRE VEDIEŤ

Po opustení fínskej sauny, celé telo 
ochladzujte v bazéne ľadovej vody 
(z nôh na ruky, nohy, trup, ponorte 
celé telo), aby ste zúžili rozšírené 
cievy, znížili tlak a vrátili sa na 
prirodzenú teplotu 36 ° C. -37 ° C.



BYLINKOVÁ / BIO SAUNA
�                           45-55°C     20 ľudí

Bylinková sauna je BIO sauna, v ktorej 
teplota a vlhkosť vzduchu zostávajú na 
podobnej úrovni. Steny sú vyrobené zo 
štrkovej mozaiky, lavičky zo severných 
ihličnanov a podlahy sú dláždené 
dlažobnými kameňmi. Aranžmá je 
doplnené bambusovou výzdobou 
a riadenými RGB svetlami, ktoré 
dopĺňajú náladu v saune.



K dispozícii sú 3 parfumové pumpy 
na éterické oleje, ktoré každých 
pár minút polievajú kamene v BIO 
saune. Bylinková aromaterapia 
uvoľňuje a upokojuje pohodlie 
návštevníkov sauny. Použitie 
bylinnej sauny znižuje svalovú 
bolesť a napätie. Zlepšuje stav 
a pružnosť pokožky. Upokojuje 
príznaky akné a podráždenia 
pokožky. 

Rituály v bylinnej / BIO saune

Rituál je vykonávaný sauna majstrom, 
ktorý začína pokynmi, ako sa počas rituálu 
správať správne. Relaxačný program v 
bylinkovej saune sa vykonáva pomocou pro-
fesionálnej sady tibetských misiek. Zahŕňa 
tiež prirodzené vyparovanie sušených lieči-
vých bylín. Mimoriadne zvuky a vibrácie 
tibetských misiek stimulujú bunky, neu-
róny a tkanivá ľudského tela, čím zavádzajú 
účastníkov do stavu harmónie a rovnováhy. 
Rituál trvá od 10 do 12 minút. Počet osôb: 
20.

Indikácie

•  Hypertenzia
•  Astma
•  Reumatoidná artritída
•  Svalová bolesť a migréna
•  Bronchitída
•  Ochorenia dýchacích 
 a kardiovaskulárnych systémov
•  Kožné ochorenia
•  Znížená imunita

Kontraindikácie

•  Infekcie a horúčkovité stavy
•  Srdcové zlyhanie
• Anémia
•  Cukrovka
•  Rakovina
•  Mykóza
•  Psychotické stavy
•  Varices
•  Skleróza
•  Tehotenstvo

Aromaterapia v bylinnej saune, je jedným 
z najmodernejších a najefektívnejších liečeb-
ných postupov, ktoré revitalizujú celý organi-
zmus!

DOBRE VEDIEŤ

V bylinkovej saune môžete zostať od 15 do 
30 minút. Teplota vo vnútri nie je príliš vysoká, 
takže môžete používať Bio saunu takmer 
každý deň.



PARNÁ SAUNA
�                 40-50°C     8 ľudí

Parná sauna je sauna, v ktorej je 
vlhkosť veľmi vysoká. Naša sauna je 
vyrobená z lesklej keramickej mozaiky, 
vybavená sedadlami a sprchami 
určenými na polievanie sedadiel 
a chladenie. Miestnosť je vykurovaná 
parným generátorom, ktorý naplní celý 
priestor horúcim vzduchom.



Použitím parnej sauny môžete 
zlepšiť celkový zdravotný stav 
a zlepšiť krvný obeh, očistiť 
pokožku a posilniť srdce. Vplyvy 
pary spevnia a okysličia  telo, 
uvoľnia svaly a odstránia toxíny. 
Vďaka nim zvyšujete odolnosť 
Vášho tela.

Rituály v parnej saune

Užívateľ sauny sa osprchuje a vstupuje 
do sauny nahý, s miskou jogurtového 
krému, medu alebo morských rias. Rituál je 
vykonávaný sauna majstrom , ktorý začína 
pokynmi, ako sa počas rituálu správať 
správne. Po 2-3 minútach od vstupu sa 
návštevníci  sauny začnú trieť s pripraveným 
peelingom. Počas 10 minút, si užívate hudbu, 
hru svetiel, aromaterapiu a meditáciu - účast-
níci sa oddávajú relaxácii. Po ukončení rituálu 
sa osprchujú a očistia telo od peelingu. Rituál 
trvá 15 minút.

V našich parných saunách môžete využiť aj 
programy: čokoládová terapia, detox, medový 
dotyk, skrab z morskej soli s rôznymi arómami. 
Peeling zjemňuje a hydratuje pokožku 
a dodáva jej svieži vzhľad.

Indikácie

•  Nadmerne suchá koža
•  Toxíny nahromadené v tele
•  Problémy s cirkuláciou
•  Bolesť svalov a opuch tela
•  Nízka vitalita
•  Katarálne respiračné infekcie
•  Hypertenzia
•  Metabolické a hormonálne poruchy
•  Alergické ochorenia

Kontraindikácie

•  Chlad a febrilné stavy
•  Obehové problémy
•  Rakovina
•  Infekčné choroby
•  Mykóza
•  Astma
•  Pľúcne ochorenia
•  Tehotenstvo
•  Stav po infarkte myokardu
•  Akútne infekcie a vredy

Parná sauna je obohatená o aromaterapiu, ktorá 
zlepšuje pohodu a hydratuje vašu pokožku!

DOBRE VEDIEŤ

Po opustení parnej sauny sa 
osprchujete, aby sa telo ochladilo, 
zastavilo proces potenia a nezabudnite 
neustále dopĺňať dostatok tekutín.



INFRASAUNA
�                  30-60°C     8 ľudí

Infračervená sauna využíva 
infračervené žiarenie. Sedadlá a povrch 
stropu sú zo škandinávskeho smreka 
a steny sú vyrobené z kamenných 
košov, podsvietených farebnými RGB 
svetlami. Tento typ sauny ohrieva Vaše 
telo, nie vzduch, pretože namiesto 
kachlí používa infračervené žiariče, 
bez škodlivých UV lúčov



V infračervenej saune sa môže 
usadiť až 8 osôb a doba trvania 
infračerveného žiarenia je 12 
minút. Cyklus by sa mal opakovať 
trikrát. Použitie infračervenej sauny 
má pozitívny vplyv na degeneráciu 
kĺbov, bolesti chrbta a poúrazové 
stavy. Teplé telo sa uvoľňuje, čistí 
sa od toxínov, stáva sa zdravšie 
a odolnejšie. Tieto sauny majú 
liečivý a relaxačný účinok, čím 
zvyšujú pružnosť kolagénových 
tkanív a ničia škodlivé rakovinové 
bunky.

V infrasaunách rozmaznávame našich 
návštevníkov! Aromaterapia, hudobná tera-
pia a farebná terapia vám spríjemníVáš 
pobyt.

Infrasauna je miestom, kde sa zlepší Vaša 
pokožka a krvný obeh, zmierni zápal, 
stimuluje proces hojenia rán a stratí nie-
koľko zbytočných kilogramov!

Indikácie

•  Reumatoidnáartitída
•  Zranenia a degenerácia
•  Svalové napätie
•  Migréna a neuralgia
•  Bronchitída
•  Sciatická bolesť
•  Vredy
•  Post-rakovinová terapia
•  Liečba celulitídy
•  Hypotenzia

Kontraindikácie

•  Subfebrilné stavy
•  Lupuserythematosus
•  Choroby srdca
•  Krvná hypertenzia
•  Choroby nervového systému
• Ochorenia štítnej žľazy
•  Roztrúsená skleróza
•  Hemofília
•  Chirurgické implantáty 
 a silikónové implantáty
•  Tehotenstvo

DOBRE VEDIEŤ

Infračervená sauna vyžaruje žiarenie 
presne na vybrané časti tela a preniká 
do neho 4 cm, ohrieva a uvoľňuje 
Vaše svaly.
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Thermal ŠÍRAVA
SPA RESORT

Kaluža 780
072 36 Kaluža

+421 940 600 944
info@thermalsirava.sk
www.thermalsirava.sk


