promocja
SPA W KAŻDYM DOMU

Ozonomatic – urządzenie
do kąpieli perełkowej i ozonoterapii
Łazienka to miejsce, w którym dbamy o higienę ciała, ale także relaksujemy się i odpoczywamy.
Tym chętniej, jeśli wyposażona jest w wannę. A gdyby tak stała się ona naszym domowym
centrum odnowy biologicznej, rehabilitacji i jednocześnie salonem kosmetycznym? To wszystko
jest możliwe dzięki urządzeniu do kąpieli perełkowej i ozonoterapii Ozonomatic. Urządzenie posiada klasę medyczną IIa, wykorzystywane jest w wielu placówkach medycznych i rehabilitacyjnych w Polsce. Każdy może takie mieć we własnym domu.
Co to jest ozon? Przypomnijmy sobie jak
pachnie powietrze po burzy. Jak lekko i
przyjemnie się wtedy oddycha. Ów świeży i
zarazem kojący zapach pojawia się dzięki
ozonowi, który powstaje w powietrzu w
czasie wyładowań atmosferycznych. Ozon
jest trzyatomową formą tlenu. Stanowi on
najważniejszy składnik powietrza, którym
oddychamy na codzień. Ozon ma kilka ważnych właściwości, które sprawiają, że w
medycynie jest częściej wykorzystywany
niż tlen dwuatomowy. Jest silnie bakteriobójczy, grzybobójczy i wirusobójczy. Skutecznością przewyższa 50-krotnie chlor
i 10-krotnie spirytus. Dlatego już w latach
20-tych XX wieku wykorzystywany był w leczeniu trudno gojących się ran i zmian skórnych. Jest skuteczny w leczeniu zakażeń
wywołanych przez szczepy drobnoustrojów
odpornych na antybiotyki. Ozon dezynfekując równolegle dotlenia nasze tkanki, ponieważ bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie. Usprawnia metabolizm komórek w
płynach ustrojowych, wiąże i neutralizuje
toksyny zalegające w naszych organach.
Układ krążenia w dobrym stanie
Na ludzki organizm, bardzo korzystnie
wpływa również masaż wodny. Rozluźnia
mięśnie, otwiera pory skóry i umożliwia
transport ozonu bezpośrednio do tkanek i
komórek. Czyli tam gdzie jest najbardziej
potrzebny, pomijając często niedoskonały
układ krwionośny. Problemy z ciśnieniem,
choroby serca, zimne dłonie i stopy, żylaki,

„Regularne i umiejętne
stosowanie wodnych kąpieli
perełkowych i masaży
ozonowych doprowadza
do ogólnej poprawy stanu
zdrowia oraz do wyleczenia
niektórych jednostek chorobowych narządów i skóry”.

prof. Zygmunt Antoszewski

zachwiania równowagi, kłopoty z koncentracją, czy bóle głowy – to wynik źle funkcjonującego układu krążenia.
Ozonomatic oczyszcza nasze tętnice i żyły ze złogów, rozpuszcza zmiany miażdżycowe, obniża poziom szkodliwego cholesterolu, uelastycznia ściany naczyń. Odbudowuje nasz układ krążenia i przywraca mu
właściwe działanie.
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Żyj zdrowo i aktywnie

Zdrowe stawy
Ozon przenikając przez skórę pobudza
produkcję kolagenu. Kolagen wpływa nie
tylko na skórę, ale przede wszystkim na
sprawne stawy. Zanik substancji mazistej
odpowiedzialnej za smarowanie i ruchomość naszych stawów to źródło bólu i niesprawności. Kłopoty ze stawami kojarzą
nam się z podeszłym wiekiem (choroby
reumatyczne, gościec, podagra, artretyzm),
jednak coraz częściej spotykamy młodych
ludzi po operacji kolan, uszkodzonych w
trakcie uprawiania sportów. Dla nich
szczególnie istotne jest jak najszybsze odzyskanie sprawności i życie bez bólu.
Systematyczne stosowanie urządzenia
Ozonomatic radykalnie skraca okres rekonwalescencji i skutecznie odbudowuje
uszkodzone części chrzęstne stawów.
Korzyści dla urody
Skóra jako pierwsza reaguje na dotleniające właściwości ozonu, bo to przez nią
przenika on do naszego ciała. Lśniąca,
gładka napięta i nawilżona cera to oznaka
znakomitej kondycji naszego organizmu.
To zresztą marzenie każdej kobiety.
Ozonomatic dba o skórę od wewnątrz i
od zewnątrz. Oczyszcza organizm z toksyn, reguluje gospodarkę hormonalną,
usprawnia produkcję kolagenu, zwiększa
napięcie i jędrność, wpływa korzystnie na
funkcje wydzielnicze naszej skóry, przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej. Pęcherzyki ozonu w czasie masażu delikatnie złuszczają martwy naskórek, koją i goją podrażnienia, niosąc odpoczynek. Każdy zabieg ujmuje lat i spowalnia procesy
starzenia.
Pomoc w rehabilitacji
Jako wysokiej klasy sprzęt rehabilitacyjny
i profilaktyczny Ozonomatic jest stosowany także do leczenia i rehabilitacji w klinikach, szpitalach, sanatoriach, domach
opieki społecznej i hospicjach. Ozonomatic posiada ponad 20 certyfikatów oraz
opinii medycznych i jest zarejestrowany w
klasie medycznej IIa (wyróżniamy trzy klasy medyczności urządzenia). Jest to jedyny na polskim rynku sprzęt tego typu w
tak wysokiej klasie medycznej.
Rekomendacje
Ozonomatic posiada opinie renomowanych placówek takich jak: Uniwersytet
Mediolański, Akademia Medyczna w
Gdańsku, Centrum Zdrowia Dziecka w
Warszawie-Międzylesiu, Uniwersytecki
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Szpital Dziecięcy w Krakowie, Klinika Rehabilitacji w Bydgoszczy prowadzona
przez prof. Jana Talara, czy Wojskowy
Szpital Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny w
Ciechocinku. Ozonomatic posiada także
protokół medyczny w leczeniu chorób naczyń obwodowych.
Jak kupić Ozonomatic?
Rozważając ofertę zakupu tego urządzenia
należy zawsze sprawdzić, czy producent
zarejestrował je w Rejestrze Wyrobów Medycznych i czy tym samym nie powołuje
się na medyczne właśności w sposób
bezprawny i niepotwierdzony w badaniach
i opiniach medycznych.
Importerem i generalnym dystrybutorem
Ozonomatica jest firma DLF sp. z o.o. z
Gdyni, która istnieje na polskim rynku od
początku lat dziewięćdziesiątych i specjalizuje się w sprzedaży nowoczesnych pro-

duktów z zakresu zdrowia i robotyki. DLF
stawia sobie za cel wzrost jakości życia i
zdrowie swoich klientów, dlatego rekomenduje produkty tylko najwyższej jakości.
Dotychczas firma wprowadziła na polski
rynek następujące produkty: Roomba (robot sprzątający), Roboclean (odkurzacz
wodny z separatorem), Kohersen (robot
gotujący) i Ozonomatic (urządzenie do kąpieli perełkowej, hydromasażu i ozonoterapii).
Każdy zainteresowany klient może wypróbować produkt u siebie w domu. Prezentacja trwa 1-2 godziny i odbywa się w
uzgodnionym wcześniej terminie. Można
ją zamówić na stronie internetowej
www.dlf.pl.
Firma DLF została zbudowana wyłącznie
na bazie kapitału polskiego i rozwija się
bardzo dynamicznie. DLF należy do Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej.
Wszystkich zainteresowanych prezentacją Ozonomatica, zapraszamy
na stronę internetową: www.dlf.pl,
www.ozonomatic.pl
lub prosimy o kontakt
telefoniczny: + 48 58 781 43 63

