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Dugotrwa e przebywanie w pomiesz-
czeniach o ograniczonym dost -
pie dziennego wiat a lub pora roku, 

w której wiat o s oneczne jest mocno ograni-
czone nara aj  nas na niekorzystne zjawisko 
uwalniania melatoniny na równym poziomie 
przez ca y dzie . Mo e to skutkowa  wielo-
ma negatywnymi dolegliwo ciami, takimi jak: 
brak koncentracji, z e samopoczucie, senno ,
apatia, zm czenie, a nawet depresja. 

Chc c jak najbardziej wspomóc ludzi w ich 
dziennych aktywno ciach firma ES-SYSTEM 
wprowadzi a do oferty oprawy wyposa one 
w system CIRCADIAN. W tym celu wykorzy-
sta a niebieskie i czerwone diody o odpowied-
niej d ugo ci fali, które imituj  najwa niejsz
cech wiat a s onecznego – maj  zdolno
hamowania oraz uwalniania hormonu snu do 
organizmu o odpowiedniej porze. 

Zastosowanie oprawy z tym systemem re-
guluje proces wydzielania melatoniny, dzi ki 

czemu skutecznie minimalizuje niedogodno-
ci spowodowane brakiem dziennego wiat a

i wspomaga nasz  efektywno .
Timo Partonen, doktor Nauk Medycznych 

Pa stwowego Instytutu Zdrowia i Pomocy 
Spo ecznej z Finlandii potwierdza skutecz-
no  systemu CIRCADIAN w oprawach 
TRANSPARENT – „Przeczyta em materia
prezentacyjny dla oprawy TRANSPARENT 
CIRCADIAN i musz  stwierdzi , e pomys
jest znakomity. (…) Ekspozycja na wiat o
przez odpowiedni  ilo  czasu dzia a korzyst-
nie nie tylko na leczenie sezonowych zabu-
rze  nastroju, lecz tak e na leczenie zaburze
depresyjnych niezale nych od pory roku, 
a tak e zaburze  oko odobowego rytmu snu. 
Idea TRANSPARENT CIRCADIAN wspiera 
post powanie kliniczne zwi zane z leczeniem 
wy ej wymienionych zaburze ”.

System CIRCADIAN wprowadzony zo-
sta  do wielu opraw, które z powodzeniem 
mog  znale  zastosowanie zarówno w biu-
rach, szko ach, szpitalach, domach spokoj-
nej staro ci, jak i w mieszkaniach i domach 
prywatnych. Dzi ki temu osoby nara one na 
niedobór wiat a dziennego nie odczuj  jego 
negatywnych konsekwencji. Oprawy wyposa-
one w system CIRCADIAN to mi dzy inny-

mi rodzina TRANSPARENT.
System TRANSPARENT to zwieszana opra-

wa dedykowana do nowoczesnych wn trz. 

Unikalna technologia dystrybucji wiat a za-
pewnia doskona e do wietlenie wn trza, jed-
nocze nie nie powoduj c negatywnego efektu 
ol nienia. W sk ad rodziny TRANSPARENT 
wchodz  oprawy zwieszane oraz na cienne. 
Szeroka gama produktów oraz nowoczesny, 
nienachlany wygl d pozwalaj  zaaran owa
z ich pomoc  ka de wn trze.

Human Centric Lighting w biurze i w domu
wiat o jest niezwykle wa nym 

czynnikiem wp ywaj cym na 
samopoczucie i aktywno
cz owieka. Dzieje si  tak 
dlatego, e wiat o s oneczne 
reguluje nasz rytm dobowy, 
dziel c go na fazy czuwania 
i snu. Jest niezb dne do 
prawid owego funkcjonowania 
naszego organizmu. 
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