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Informacja prasowa  

Warszawa, 31.07.2019 r. 

Prysznic jonizujący zdrowiem  

W hotelu Manor House SPA rozszerzono Pokojowy Program 

SPA o słuchawki wellness z jonizacją. Teraz nie wychodząc 

z pokoju można wziąć prozdrowotną kąpiel nie tylko w wannie, 

ale również pod prysznicem.  

 

W hotelu Manor House SPA, w którym stosuje się wiele 

naturalnych metod, wprowadzono słuchawki - wylewki 

prysznicowe, które stymulują energię wody jonizując ją ujemnie. 

Ergonomiczne słuchawki wellnes wypełnione są wysoko 

wibracyjnymi minerałami (turmalin, german i kaolin). Woda jest filtrowana poprzez aktywne złoża 

szlachetnych kamieni i minerałów. Filtr ze zmineralizowanych kulek eliminuje chlor i obniża stężenie 

metali ciężkich w wodzie takich, jak: arsen, kadm, ołów i rtęć. Słuchawki z jonizacją mają korzystne 

dla zdrowia i relaksujące działanie, skutecznie oczyszczają ciało subtelnie wypełniając je wysokimi 

wibracjami. Pomaga to zachować gładką i zdrową skórę, a włosy chroni przed uszkodzeniem.   

- Pokoje hotelowe zaprojektowaliśmy z myślą o komforcie Gości. Wszystkie detale wyposażenia, jasne 

kolory, kojące oświetlenie oraz Pokojowy Program SPA pomagają zredukować napięcie i zmęczenie. 

Na szczególną uwagę zasługują pokoje ofuro z wysoką wanną do leczniczych kąpieli w japońskim 

stylu. Dużym powodzeniem cieszy się też stworzona przez nas wanna Duo Ofuro by Manor House, 

która łączy prozdrowotne kąpiele z romantycznym czasem we dwoje. – mówi Dorota Tokarska, 

Dyrektor Marketingu hotelu Manor House SPA i dodaje: - Najnowszą zmianą jest wprowadzenie 

słuchawek prysznicowych do hotelowych łazienek, które jonizują ujemnie wodę. Jest to ważne 

udogodnienie, ponieważ obecnie w powietrzu występuje znaczna przewaga szkodliwych jonów 

dodatnich nad ujemnymi, podczas gdy ich prawidłowy stosunek powinien wynosić 5:4. Niestety 

współczesne otoczenie człowieka: zamknięte pomieszczenia, urządzenia elektryczne, zanieczyszczenie 

środowiska, spaliny czy smog elektromagnetyczny, zaburza naturalną równowagę między jonami 

ujemnymi, a dodatnimi.  

Na Pokojowy Program SPA składają się: hipoalergiczne 
kosmetyki, muzyka relaksacyjna, delikatny aromat 
zapachowych kadzidełek, lecznicze sole, masażery stóp, 
dłoni, palców i głowy, poduszki wypełnione łuską 
gryczaną, jonizujące lampy solne. Ponadto w hotelowej 
sieci jest dostępna muzyka solfeżowa o specjalnie 
dobranych częstotliwościach, która poprawia stan 
zdrowia, pamięć i koncentrację, kreatywność, 
samoocenę oraz pewność siebie, wspomaga też 
regenerację i wyciszenie. 

http://www.manorhouse.pl/
https://www.manorhouse.pl/muzyka-solfezowa.php
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Na szczególną uwagę zasługują pokoje ofuro z wysokimi wannami do japońskich kąpieli ofuro. 
Wysokie wanny umożliwiają wygodną pozycję siedzącą oraz głębokie zanurzenie w wodzie podczas 
kąpieli. Wysoki słup ciśnienia hydrostatycznego wody wpływa korzystnie na organizm.  

Duża popularność kąpieli ofuro wśród Gości hotelu dla 

dorosłych jakim jest Manor House SPA spowodowała, że 

stworzono tu autorską dwuosobową wannę Duo Ofuro, 

która łączy dwie funkcje: korzystne dla zdrowia kąpiele 

w wysokiej wannie z romantyczną atrakcją dla dwojga.  

Wanna Duo Ofuro by Manor House została opracowana 
w taki sposób, aby wygodnie mogły z niej korzystać dwie 
osoby równocześnie, w pozycji siedzącej, przy maksymalnej 
wysokości słupa wody oraz przy minimalnych wymiarach 
i minimalnym zużyciu wody. Możliwość umieszczenia nóg 
pod przeciwległym siedziskiem podnosi komfort oraz  

minimalizuje zużycie wody w stosunku do innych dostępnych na rynku dwuosobowych wanien. 

Hydroterapia wykorzystuje reakcję organizmu na bodźce zewnętrzne: temperaturę, wyporność 
i nacisk, ale także skład wody. Dobroczynne dla zdrowia mikro- i makroelementy wnikają się podczas 
kąpieli przez skórę jak przez membranę i wchłaniają się skuteczniej niż przez układ pokarmowy. 
Zabiegi z wykorzystaniem wody wzmacniają ogólną odporność organizmu, niwelują bóle kręgosłupa 
i nerwobóle, pomagają też cierpiącym na choroby stawów, reumatyzm, otyłość, cukrzycę 
i dolegliwości skórne. Ponadto kąpiele uspokajają, odprężają i poprawiają nastrój. Niwelują również 
stany przemęczenia, wyczerpania i nadmierny stres. Ta naturalna i skuteczna metoda jest szeroko 
stosowana w Manor House SPA.  

Do zabiegów, które można wykonać w zaciszu własnego pokoju należą kąpiele relaksacyjno-
pielęgnacyjne (np.: miodowo-mleczna z cytrusami, w czerwonym winie z pomarańczą, w korzennych 
miodach pitnych z grejpfrutem i herbatą, w ciemnym piwie z jabłkami czy w soli irańskiej (perskiej) 
i naparze ziołowym z owocami cytrusowymi). Godne polecenia są także kąpiele: mineralne na bazie 
Biszofitu Połtawskiego, w sodzie oczyszczonej z naturalnym olejkiem pichtowym i odmładzająco-
regenerujące skipidarne (żywiczne), które skutecznie oczyszczają organizm i układ kapilarny, przez co 
poprawiają przemianę materii, odżywiają narządy i usuwają toksyny. Warto też oddać się zabiegom 
Perłowa maska (zabieg na dłonie nawilżająco-rozjaśniający) i Termalny dotyk (zabieg na stopy 
natłuszczająco-nawilżający) oraz kąpielom z solą himalajską lub srebrzystą solą ze sproszkowaną 
perłą.  

Słuchawki wellness z jonizacją doskonale uzupełniają Pokojowy 
Program SPA. Dzięki nim można wziąć kąpiel sprzyjającą zdrowiu 
również pod prysznicem. Stosowana w całym kompleksie Manor 
House SPA ożywiona woda nie tylko nie wymaga chlorowania, 
ale teraz także jest ujemnie jonizowana przez minerały 
w wylewkach prysznicowych wellness. Neutralizują one 
negatywne działanie jonów dodatnich pochodzących m.in. ze 
smogu elekromagnetycznego, który powstaje z powodu rosnącej 
liczby urządzeń elektrycznych generujących promieniowanie 
elektromagnetyczne i wpływają pozytywnie na samopoczucie.  

http://www.manorhouse.pl/
https://www.wannaduoofuro.pl/
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- Koniec –  
Manor House SPA – tu historia łączy się z luksusem i energią  

Mazowiecki kompleks pałacowo-parkowy Manor House SPA z pięciogwiazdkowym Pałacem Odrowążów i czterogwiazdkowym hotelem  
w zabytkowej Stajni Platera oraz Termach Zamkowych jest enklawą spokoju i dobrej energii. To jedna najstarszych rezydencji ziemiańskich 
w Polsce. Św. Jacek Odrowąż, właściciel Chlewisk w XII w., jako jedyny Polak został wyróżniony posągiem na placu przed Katedrą św. Piotra 
w Rzymie. Dziś w stylowych wnętrzach można zaznać prawdziwie królewskich snów, a urzekające piękno natury i ponadczasowa elegancja 
arystokratycznych tradycji sprawiają, że czas tu zwalnia. Manor House SPA - hotel dla dorosłych, przyjazny weganom i alergikom - to 
urokliwe miejsce dla ciała, duszy i umysłu. Można skorzystać tu z energetycznych zabiegów w Gabinetach Bioodnowy w najlepszym od lat 
holistycznym SPA w kraju i Akademią Holistyczną Alchemia Zdrowia®, zrelaksować się w Łaźniach Rzymskich oraz w pierwszym w Polsce 
bezchlorowym basenie z plazmatyczną wodą ożywioną metodami Grandera i dr. Keshego. Wspaniałym dopełnieniem luksusowego 
wypoczynku są wyśmienite dania tradycyjnej kuchni polskiej i wegańskiej oraz autorska „Dieta Życia”. Kompleks w Chlewiskach otoczony 
jest zabytkowym parkiem z pomnikami przyrody z energetycznym Ogrodem Medytacji i Witalną Wioską® SPA. Jest to także Polskie Centrum 
Biowitalności o potwierdzonym oddziaływaniu energetycznym do 30.000 jednostek w skali Bovisa.   

http://www.manorhouse.pl/
http://www.manorhouse.pl/

