
Sauna „INFRARED”
Sauna na podczerwieƒ zwana te˝ INFRARED jest urzàdzeniem niskotemperaturo-
wym, co daje niepowtarzalnà mo˝liwoÊç relaksu i doÊwiadczenia korzyÊci zdrowot-
nych promieni podczerwonych w zaciszu domowym. 
Sauna posiada grza∏ki CERAMOS emitujàce u˝yteczne dla naszego zdrowia fale,
które majà dobroczynny wp∏yw na krà˝enie krwi w naszym organizmie, przyspiesza-
jà metabolizm i poprawiajà ogólny stan zdrowia i urody. 

Sauny emitujàce d∏ugie promienie podczerwieni dostarczajà wiele niewymiernych korzyÊci: 

* Jest doskona∏à formà relaksu. Niska tempe-
ratura (pomi´dzy 40 a 60 °C) sprawia, ˝e od-
dychanie jest przyjemniejsze ni˝ w saunach
tradycyjnych. Pomaga zniwelowaç stres,
zm´czenie, uspokaja, dzi´ki czemu nasz sen
jest zdrowy, mocny i g∏´boki. Jonizator
oczyszczajàc powietrze stymuluje pe∏ny re-
laks umys∏u i cia∏a. 

* Wspomaga uÊmierzanie bólu. Idealna do sto-
sowania przy chorobach takich jak artretyzm
czy zapalenie stawów, doskona∏a przy bólach
pleców, g∏owy oraz kontuzjach sportowych,
bólach mi´Êni itp. Umo˝liwia szybkie uzupe∏-
nienie niedoboru tlenu w organizmie. 

* Wspomaga oczyszczanie organizmu z toksyn i zanieczyszczeƒ z organizmu, tym
samym pomaga w walce z Cellulitis poprzez wnikanie promieni w g∏àb skóry.
Oczyszczanie organizmu z toksyn i zanieczyszczeƒ sprzyja równie˝ poprawie stanu
skóry. 

* Pobudza krà˝enia krwi w skórze, co równie˝ sprzyja poprawie stanu zdrowia skó-
ry. Pomaga przy leczeniu wielu schorzeƒ i zmian skórnych takich jak tràdzik i ∏usz-
czyca. Sprawdza si´ równie˝ w przypadku oparzeƒ i blizn. Gojenie ran i oparzeƒ
nast´puje szybciej a blizny sà zdecydowanie mniejsze, powoduje równie˝ widoczne
zmniejszenie blizn ju˝ istniejàcych. 

* Wzmacnia uk∏ad sercowo-naczyniowy. Jest doskona∏à formà rozgrzewki przed
wysi∏kiem fizycznych. 

* Pomaga w odchudzaniu poprzez spalanie zb´dnych kalorii. 
* Wzmacnia uk∏ad odpornoÊciowy naszego organizmu. Poprzez wzrost odpornoÊci

nasz organizm jest mniej podatny na przezi´bienia i wszelkie infekcj .́ Reguluje
metabolizm i pozwala cieszyç si´ dobrym zdrowiem. 



CChhaarraakktteerryyssttyycczznnee  cceecchhyy  ssaauunnyy  IINNFFRRAARREEDD::  

� WWeewwnn´́ttrrzznnyy  ii zzeewwnn´́ttrrzznnyy  pprreeccyyzzyyjjnnyy  ccyyffrroowwyy  ppaanneell  
sstteerroowwaanniiaa

Ergonomiczne prze∏àczniki, cyfrowy wyÊwietlacz LED, cy-
frowe czujniki. Panel sterowania umo˝liwia ∏atwe programo-
wanie czasu i temperatury, wewnàtrz, jak i z zewnàtrz sau-
ny. Kiedy temperatura w saunie osiàgnie po˝àdany stopieƒ,
grzejniki wy∏àczà si´ automatyczne. 

� WWyyssookkiieejj  jjaakkooÊÊccii  ddrreewwnnoo  ((cczzeerrwwoonnyy  cceeddrr  kkaannaaddyyjjsskkii,,  bbiiaa∏∏aa
ssoossnnaa  ffiiƒƒsskkaa  lluubb  ÊÊwwiieerrkk))  

Kompleksowy proces sezonowania drewna (ogrzewania w wysokich temperaturach przynajmniej
przez 1 miesiàc, destylacja, suszenie w s∏oƒcu) zapewnia u˝ytym w naszych saunach elementom

drewnianym doskona∏à stabilnoÊç i kszta∏t oraz natural-
ny aromat gwarantujàcy uczucie pe∏nego relaksu i odpr´-
˝enia. 

� NNiieezzwwyykkllee  ttrrwwaa∏∏ee  ii ooddppoorrnnee  ggrrzzaa∏∏kkii  eemmiittuujjààccee
pprroommiieenniioowwaanniiee  ppooddcczzeerrwwoonnee  wwyykkoonnaannee
zz CCEERRAAMMOOSSUU

Ceramos to materia∏ trzeciej generacji majàcy zastosowanie mi´dzy innymi w elektronice i biotechnologii.
Promienniki podczerwieni to elementy grzejne wykonane z wysoko ogniotrwa∏ego tworzywa ceramiczne-
go z pow∏okà ze szkliwa ceramicznego. Emitujà fale 5.6 – 15μm najlepsze dla zdrowia cz∏owieka. 

� EErrggoonnoommiicczznnee  ooppaarrcciiee
Wygodne siedziska ze specjalnie zaprojektowanymi oparciami
pozwalajà w pe∏ni zrelaksowaç si´ i doceniç komfort naszych
urzàdzeƒ. Sprawiajà, ˝e odczuwalne ciep∏o jest delikatniejsze. 

� JJoonniizzaattoorr
Oczyszcza powietrze wewnàtrz sauny poprzez uwalnianie
ujemnych jonów, co pozwala stymulowaç pe∏ny relaks umys∏u
i cia∏a. Poprawia krà˝enie krwi, wzmacnia uk∏ad odporno-
Êciowy i reguluje metabolizm i pozwala cieszyç si´ dobrym
zdrowiem. 

� OOddttwwaarrzzaacczz  CCDD  ii rraaddiioo  FFMM//AAMM  ((MMPP33  jjaakkoo  ooppccjjaa))  
Wszystkie modele wyposa˝one sà w dwa g∏oÊniki. 

� SSzzyybbyy  zz hhaarrttoowwaanneeggoo  sszzkk∏∏aa
Wykonane z bardzo wytrzyma∏ego szk∏a hartowanego
sà bezpieczniejsze ni˝ plastikowe, których nie powinno
si´ stosowaç w saunach z promiennikami podczerwieni. 



� OOÊÊwwiieettlleenniiee  ddoo  cczzyyttaanniiaa
Nasze sauny sà standardowo wyposa˝one w oÊwietlenie do
czytania, co pozwala na poddanie si´ ciekawej lekturze pod-
czas korzystania z naszych saun. 

� WWeennttyyllaaccjjaa
Okno wentylacyjne umo˝liwia obieg Êwie˝ego powietrza wewnàtrz sauny. W razie zbyt wysokiej
temperatury, wystarczy otworzyç okienko wentylacyjne. 

� WWyyggooddaa  ii cczzyyssttooÊÊçç  uu˝̋yyttkkoowwaanniiaa
Sauny z zastosowaniem grza∏ek emitujàcych promieniowanie podczerwone sà wygodne i czyste
w u˝ytkowaniu. 

� ¸̧aattwwyy  ssppoossóóbb  iinnssttaallaaccjjii

KKRROOKK  ((11))
KKRROOKK  ((22))

KKRROOKK  ((33))

KKRROOKK  ((44))

KKRROOKK  ((55))
KKRROOKK  ((66))

KKRROOKK  ((77))

SSCCHHEEMMAATT  SSZZYYBBKKIIEEGGOO  MMOONNTTAA˚̊UU
BBEEZZ NNAARRZZ¢¢DDZZII



KILKA CIEKAWOSTEK…. 

1. Czym jest promieniowanie podczerwone? 

Elektromagnetyczne widmo podzielone jest na 3 segmenty poprzez d∏ugoÊç fali mierzo-
ne w mikronach. 0,76 do 1,5 mikrona – promieniowanie podczerwone bliskie, 1,5 do 5,6
mikronów – promieniowanie Êrednie, 5,6 do 1000 mikronów promieniowanie dalekie.
Niewidzialna wiàzka Êwiat∏a ogrzewa przedmioty bez ogrzewania powietrza mi´dzy êró-
d∏em promieniowania a przedmiotem. Najlepszym tego przyk∏adem jest s∏oƒce. W przy-
bli˝eniu, 80% promieni s∏onecznych nale˝y do promieniowania podczerwonego (nie na-
le˝y myliç z promieniowaniem ultrafioletowym, które jest szkodliwe dla skóry cz∏owieka). 

2. Jaka jest najlepsza cz´stotliwoÊç promieniowania podczerwonego w naszych sau-
nach? 

Promieniowanie w saunach na podczerwieƒ opiera si´ na zasadzie dopasowania promie-
niowania do cz´stotliwoÊci promieniowania naszych cia∏. Tak, wi´c najlepszà cz´stotli-
woÊcià b´dzie ta najbardziej zbli˝ona do cia∏a ludzkiego. 
Cia∏o ludzkie równie˝ emituje energi´ promieniowania podczerwonego poprzez skór´
mi´dzy 3 a 50 mikronami. Nasze d∏onie wydzielajà energi´ miedzy 8 a 14 mikronami,
najwi´cej o cz´stotliwoÊci 5,6 – 16 mikronów. (Mo˝emy tego doÊwiadczyç trzymajàc d∏o-
nie blisko jedna drugiej, jednak˝e nie dotykajàc si´). Wynika z tego, ˝e cz´stotliwoÊç 5,6
– 15 mikronów jest tà najbardziej zbli˝onà do ludzkiego cia∏a, która ma zastosowanie
w naszych saunach z promieniowaniem podczerwonym. Wielu naukowców zajmuje si´
u˝yciem materia∏ów organicznych do uzyskania promieniowania podczerwonego o cz´-
stotliwoÊci 5.6 – 15μm, najwa˝niejszego w u˝yciu saun z promieniowaniem podczerwo-
nym. CERAMOS okazuje si´ byç najlepszym materia∏em o takiej u˝ytecznoÊci. CERA-
MOS to materia∏ trzeciej generacji majàcy zastosowanie miedzy innymi w elektronice,
biotechnologii. Materia∏ ten zawiera ponad 20 minera∏ów i wiele mikronutrientów, któ-
re sà mieszane w odpowiednich proporcjach i mia˝d˝one w nowoczesnej obróbce na
proszek o Êrednicy 0.5μm, bliski rozmiarom moleku∏. Jest to najnowoczeÊniejszy i zara-
zem przyjazny Êrodowisku materia∏ na rynku. 
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Grza∏ki wykonane z tego materia∏u emitujà fale 5.6 – 16μm zbli˝one do punktu g∏ówne-
go szczytowej wydajnoÊci promieniowania cz∏owieka. 
D∏ugoÊç fali dalekiego promieniowania podczerwonego w naszych saunach to 5,6 – 15μm,
które jest zbli˝one do promieniowania cia∏a ludzkiego. Fale te wnikajà 40 mm w g∏àb
ludzkiego cia∏a, w wyniku, czego nasze cia∏o odbiera informacje o dochodzàcym pro-
mieniowaniu podczerwonym, które powoduje, ˝e komórki dzia∏ajà jak rezonans, przy-
spieszajà obieg krwi i usuwajà wszelkie toksyny (t∏uszcz, metale ci´˝kie i inne toksyczne
substancje) z organizmu. Dzi´ki temu czujemy si´ lepiej pod wzgl´dem fizycznym jak
i odczuwania ciep∏a. Ma to dobroczynny wp∏yw na stan naszego zdrowia. 

3. Na czym polega najnowsza technologia szerokich cz´stotliwoÊci promieniowania? 

JesteÊmy w ciàg∏ym poszukiwaniu nowych technologii, które sprosta∏yby naszym po-
trzebom we wszystkich sferach ˝ycia ludzi na ca∏ym Êwiecie. Technologia roku 2006 to
jedna z najbardziej ekskluzywnych dziedzin dzisiejszej nauki. 

1. System paneli grzewczych o szerokiej cz´stotliwoÊci promieniowania podczerwonego.

Elementy grzewcze tego systemu sà wysokiej jakoÊci i uwa˝ane sà za bardzo wy-
dajne. Subtelnie emitujà ciep∏o i majà szerszy obszar dzia∏ania. Ka˝dy panel po-
siada dwa punkty promieniowania o ró˝nych temperaturach. Wed∏ug teorii cia-
∏a doskonale czarnego, suma cz´stotliwoÊci dwóch ró˝nych temperatur jest
wi´ksza ni˝ oddzielne emitowanie promieniowania. Nale˝a∏oby stwierdziç, i˝
wi´ksza cz´stotliwoÊç pasma promieniowania naszego cia∏a potrzebuje wi´kszej
energii. Fakt, ˝e jeden stopieƒ temperatury odnosi si´ do jednego g∏ównego
punktu szczytowego promieniowania nie stanowi tu ju˝ przeszkody. Energia sy-
metrycznie emitowana ma równie˝ dobroczynny wp∏yw na wszystkie funkcje
naszego cia∏a, w tym na budulce naszego cia∏a: wod ,́ DNA, bia∏ko itp. Wyko-
rzystanie wi´kszej cz´stotliwoÊci mo˝e zmieniç zarzàdzanie cieplnà energià
w energi´ promieniowania, która jest bardziej u˝yteczna. 

2. Materia∏ budulcowy systemu grzejnego o szerokiej cz´stotliwoÊci jest mieszankà
ponad 20 rodzajów mikroelementów i minera∏ów. Dzi´ki szerokiemu zastoso-
waniu jak i okreÊlonemu dzia∏aniu nanotechnologii, panele grzewcze o szerokiej
cz´stotliwoÊci promieniowania podczerwonego wykazujà d∏u˝szà ˝ywotnoÊç
i dajà lepsze efekty. 



3. Dlaczego nazywany jest grzejnikiem o szerokiej cz´stotliwoÊci promieniowania pod-

czerwonego?

Emituje promieniowanie szersze ni˝ 8 – 10 mikronów, które jest najlepiej przyswaja-
ne przez organizm ludzki. Mo˝na czerpaç korzyÊci z dobrodziejstwa subtelnego, jed-
nak˝e g∏´bszego przenikania energii podczerwonej. Dzi´ki równomiernej emisji fal
odczuwamy wi´kszy komfort w saunie wyposa˝onej w panele grzewcze. 
W porównaniu z popularnymi grzejnikami podczerwieni, nowe, o szerokiej cz´sto-
tliwoÊci promieniowania grzejniki posiadajà nast´pujàce zalety: 

a. Temperatura powierzchni grzejnika jest niska
b. Powierzchnia ramy p∏askiej jest szersza
c. Jest bardziej wydajny

4. Podsumowanie

Ogólnie mo˝na stwierdziç, ˝e najlepsza cz´stotliwoÊç promieniowania to 5,6 – 15 mi-
kronów. Popularne rury grzewcze i grzejniki o szerokiej cz´stotliwoÊci promieniowa-
nia zawierajà si´ w tej grupie. W porównaniu z innymi saunami z promieniowaniem
podczerwonym, nasze sauny sà najbardziej wydajne, wygodne i estetyczne. 

1. ˚ywotnoÊç naszych rur grzewczych to 2000 godzin bezustannej pracy,
a paneli grzewczych wi´cej ni˝ 4000 godzin. 

2. Nasze elementy grzewcze to twór najnowszej technologii specjalnie przez
nas skonstruowany. Sà one luksusowe i bardziej konkurencyjne. 

3. Zwyk∏e elementy grzewcze emitujà promieniowanie znacznie silniej, ni˝
nasze, które sà bardziej subtelne w oddzia∏ywaniu na nasz organizm. 

4. Panele grzewcze naszej produkcji nie nagrzewajà si´ tak mocno, jak te po-
pularnie stosowane na rynku. 

Uwa˝amy, ˝e najlepszym pomys∏em jest po∏àczenie tych dwóch rodzajów elementów
grzewczych naszych saun. Instalacja paneli grzewczych bli˝ej u˝ytkownika, a rur
grzewczych w dalszej odleg∏oÊci pozwala na korzystanie jednoczeÊnie z dobro-
dziejstw paneli grzewczych o szerokiej cz´stotliwoÊci promieniowania jak i zwyk∏ych
elementów grzewczych. 

UWAGA: decyzj´ o korzystania z sauny skonsultuj ze swoim lekarzem

WYPRODUKOWANO DLA:  
MIRA-LUX INTERNATIONAL LTD. 


