na luzie

wannie i w stosunkowo wysokiej temperaturze
(38 – 42 stopni Celsjusza) należy masować ciało na przemian zimną i ciepłą wodą, następnie

Kąpiel na zdrowie
Zalety leczniczych kąpieli można długo wymieniać. Zwiększają
witalność i ogólną odporność organizmu, mobilizują jego
naturalne siły do zwalczania różnych schorzeń i dolegliwości,
pobudzają układ krążenia i metabolizm umożliwiając oczyszczanie
ze zbędnych produktów przemiany materii. Redukują też stres,
przynoszą głęboki relaks i odprężenie, a także odżywiają, tonizują
i pomagają uzyskać zdrową, piękną skórę. Hydroterapia (inaczej
wodolecznictwo lub akwaterapia) jest jedną z najstarszych metod
leczenia, ale warto o niej pamiętać i w naszych czasach. Jest nie
tylko skuteczna, ale i w pełni naturalna.

N

a takie właśnie metody stawia się
w najlepszym holistycznym SPA
w Polsce w hotelu Manor House SPA.
Konsekwentnie pielęgnuje się tu holistyczną filozofię traktującą organizm człowieka jako spójną całość, docenia się prozdrowotne działanie wody i rekomenduje bogaty
wybór hydroterapii. Ofertę Manor House SPA
wyróżniają kąpiele Ofuro w japońskim stylu.
Są to kąpiele w pokojach typu Ofuro w Ter-
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mach Zamkowych, które odbywają się wysokich wannach z wykorzystaniem działania
wysokiego słupa wody. Głęboka wanna z siedziskiem zapewnia wygodną pozycję siedzącą
i głębokie zanurzenie w wodzie, a co za tym
idzie wiele korzyści dla zdrowia. Rytualną kąpiel najlepiej zacząć od obmycia ciała letnią
wodą, by potem powoli zanurzyć się w aromatycznej wodzie z solami lub olejkami. Po kilkunastominutowej kąpieli w głębokiej na 80 cm
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natrzeć ciało delikatnymi balsamami i owinąć je
miękką, bawełnianą yukatą. Całość rytuału dopełnia wypicie ziołowej herbaty z pokojowego
barku SPA. Rozwijając ofertę wodolecznictwa
opracowano tu autorski projekt dwuosobowej
wanny ofuro, która łączy dobroczynny wpływ
kąpieli w wysokiej wannie (prozdrowotne działanie ciśnienia hydrostatycznego) z romantyczną kąpielą we dwoje. Japończycy twierdzą, że kąpiel ofuro oczyszcza nie tylko ciało,
ale również i duszę.
Lecznicze kąpiele są integralną częścią programu odmładzającego Akademii Holistycznej
Manor House SPA Alchemia Zdrowia®. Pierwsze w Polsce odmładzająco-regenerujące ką-

organizmu wchłanianie mikroelementów odbywa się przez skórę, a biszofit mając blisko
stuprocentową przyswajalność skutecznie
uzupełnia braki biopierwiastków. Znakomicie
leczy dolegliwości skórne, może usunąć reumatyczne bóle i zapalenie stawów, zapalenie
korzonków, bóle kręgosłupa, bóle i skurcze
mięśni oraz obrzęki. Działa kojąco przy zwyrodnieniach kręgosłupa, żylakach kończyn
dolnych, haluksach, zwichnięciach i urazach.

W Manor House SPA hydroterapię stosuje się na
wiele sposobów np. poprzez: kąpiele w soli himalajskiej lub srebrzystej soli ze sproszkowaną perłą, odżywcze kąpiele miodowo-mleczne
z cytrusami, kąpiele w czerwonym winie z pomarańczą, kąpiele w korzennych miodach pitnych z grejpfrutem i herbatą, ujędrniające kąpiele w ciemnym piwie z jabłkami, kąpiele w soli
perskiej i naparze ziołowym z owocami cytrusowymi czy ułatwiające zasypianie i relaksujące
kąpiele w sodzie oczyszczonej z naturalnym
olejkiem pichtowym.
Dopełnieniem mogą być kąpiele w bezchlorowym basenie z plazmatyczną wodą ożywioną
metodami Grandera i dr. Keshego, balneoterapia i seanse saunowe w kompleksie Łaźni Rzym-

piele żywiczne (kapilaroterapia) usprawniają
cały układ kapilarny, wpływają na poprawę
przemiany materii, odżywianie narządów oraz
wydalanie toksyn z organizmu. Zapobiegają też powstawaniu cellulitu, sprawdzają się
w leczeniu i profilaktyce chorób związanych
z miażdżycą, a także podwyższają odporność
i wydajność organizmu. Godne polecenia są
też uodparniające kąpiele mineralne w biszoficie połtawskim, który jest bogaty w bezcenne dla organizmu minerały: jod, brom, żelazo,
potas, wapń, srebro, złoto, miedź, mangan,
selen, krzem oraz magnez. Pamiętajmy, że
najskuteczniejsze i najbardziej skuteczne dla

skich oraz słowiańskie rytuały zdrowia w Witalnej Wiosce® SPA. Lecznicze kąpiele niosą nie
tylko błogi relaks i odprężenie, ale także nieocenione korzyści dla zdrowia. Oddawajmy się więc
tej przyjemności regularnie. Na zdrowie!

www.manorhouse.pl

