
Przewodnik
po saunach



Przywróć utraconą 
energię, odzyskaj 
wewnętrzny spokój 
i równowagę ciała.  
Delektuj się relaksem 
i wypoczynkiem 
w Świecie Saun.

Świat Saun w Thermal ŠÍRAVA SPA Resort 

pozytywnie wpłynie na Twoje zdrowie 

i samopoczucie oraz zapewni stan pełnego 

relaksu i odprężenia. 

WARTO WIEDZIEĆ

Naprzemienne przegrzanie 
i schładzanie ciała pozytywnie 
wpływa na system odpornościowy 
organizmu, zmniejszając tym samym 
jego podatność na przeziębienie i 
skłonność do infekcji.



SAUNA FIŃSKA
�                 80-120°C     user  45 os.

Sauna Fińska to sauna sucha, 

w której panuje wysoka temperatura 

i niska wilgotność powietrza. 

Ściany i ławki wykonane są ze sklejki 

ogranicznej, a sufit z kamienia. 

Pomieszczenie ogrzewa piec 

wyłożony kamieniami, które 

podczas seansów parowych 

są polewane wodą. 



Pobyt w Saunie Fińskiej poprawia 
krążenie krwi, oczyszcza organizm 
z toksyn, korzystnie wpływa 
na trawienie oraz pozytywnie 
oddziałuje na skórę i cerę skłonną 
do wyprysków. Zimno hartujące 
organizm po wyjściu z Sauny 
Fińskiej poprawia ukrwienie 
i zamyka rozszerzone naczynka.

Rytuał w Saunie Fińskiej

Rytuał przeprowadza mistrz ceremonii, który 
na początku daje krótką instrukcję dotyczącą 
właściwego zachowania sie w trakcie rytuału. 
Przy dźwiękach relaksacyjnej muzyki, odpo-
wiedniej choreografii i gry świateł, polewa on 
rozgrzane kamienie cebrzykiem, aromatyzowa-
nym olejkiem eterycznym lub kulami lodowymi, 
zwiększając tym samym wilgotność powietrza w 
saunie. Po skończonym polewaniu mistrz cere-
monii rozporowadza unoszącą się parę wodną w 
kierunku uczestników za pomocą bawełnianego 
ręcznika lub wachlarza. W międzyczasie, w ruch 
puszczany jest kubełek wypełniony lodem, który 
służy do pocierania i  peelingu skóry. Zabieg 
powtarzany jest kilkukrotnie. Rytuał w  Saunie 
Fińskiej trwa od 10 do 15 minut. Liczba osób: 65. 

W czasie rytuału możesz także skorzystać z 
peelingu solnego lub zmiękczyć skórę za pomocą 
peelingu jogurtowego.

Wskazania

• Zaburzenia krążenia obwodowego
• Niedokrwistość (anemia) 
• Astma
• Reumatoidalne zapalenie stawów
• Bóle mięśniowe
• Toksyny nagromadzone w organizmie
• Zaburzenia metaboliczne

Przeciwwskazania

• Nadciśnienie
• Skłonność do omdleń
• Zaburzenia hormonalne
• Choroby tarczycy 
• Epilepsja i klaustrofobia
• Przebyty zawał mięśnia sercowego
• Ciąża

Sauna Fińska to także sekret elastycznej, 
zdrowej skóry i utraty zbędnych kilogra-
mów!

WARTO WIEDZIEĆ

Po wyjściu z Sauny Fińskiej należy 
schłodzić całe ciało w basenie 
z lodowatą wodą (od stóp przez 
ręce, nogi, tułów, aż po zanurzenie 
całego ciała), aby zwężyć 
rozszerzone naczynia krwionośne, 
obniżyć ciśnienie i powrócić do 
naturalnych dla człowieka 36-37°C.



SAUNA ZIOŁOWA/BIO
�                           45-55°C     user  20 os.

Sauna Ziołowa to BIO sauna, w której 
temperatura i wilgotność powietrza 
utrzymują się na podobnym poziomie. 
Ściany wykonane są z mozaiki 
żwirowej, ławki z północnych drzew 
iglastych, a podłogi wyłożone 
są kostką brukową. Wystrój 
uzupełnia dekoracja z bambusa 
oraz kontrolowane światla RGB, 
które oddziałują na nastrój 
saunowiczów.



W Biosaunach zainstalowane 
są 3 pompy zapachowe na olejki 
eteryczne, które co kilka minut 
polewają kamienie. Aromaterapia 
ziołowa relaksuje i wpływa kojąco 
na samopoczucie saunowiczów. 
Pobyt w Saunie Ziołowej redukuje 
bóle i napięcia mięśniowe. 
Poprawia kondycję i elastyczność 
skóry. Łagodzi objawy trądziku 
i podrażnienia. Naturalne olejki 
eteryczne stosowane 
w Biosaunie odprężają oraz 
inhalują układ oddechowy.

Rytuał w Saunie Ziołowej/BIO

Rytuał przeprowadza mistrz ceremonii, 
który na początku daje krótką instrukcję 
dotyczącą właściwego zachowania sie 
w trakcie rytuału. Program relaksacyjny 
w saunie ziołowej przeprowadza się za 
pomocą profesjonalnego zestawu mis 
tybetańskich. Polega on także na natural-
nym odparowywaniu suszonych ziół lecz-
niczych. Niezwykłe dźwięki i wibracje mis 
tybetańskich pobudzają komórki, neurony 
i tkanki ludzkiego ciała, wprowadzając tym 
samym uczestników relaksacji w stan har-
monii i równowagi. Rytuał trwa od 10 do 12 
minut. Liczba osób: 20. 

Wskazania

• Nadciśnienie
• Astma
• Reumatoidalne zapalenie stawów
• Bóle mięśniowe i migrena
• Zapalenie oskrzeli
• Schorzenia układu oddechowego 
 i układu krążenia
• Choroby skóry 
• Obniżona odporność

Przeciwwskazania

• Infekcje i stany gorączkowe
• Niewydolność krążenia
• Niedokrwistość
• Cukrzyca
• Choroby nowotworowe
• Grzybica
• Stany psychotyczne
• Żylaki
• Miażdżyca
• Ciąża

Aromaterapia w Saunie Ziołowej to jeden 
z najnowocześniejszych i najskuteczniejszych 
zabiegów rewitalizujących cały organizm!

WARTO WIEDZIEĆ

W Saunie Ziołowej można przebywać 
od 15 do 30 minut. Temperatura wewnątrz nie 
jest zbyt wysoka, dzięki czemu można z niej 
korzystać prawie codziennie.



SAUNA PAROWA
�                 40-50°C     user  8 os.

Sauna Parowa to łaźnia, w której 
panuje bardzo wysoka wilgotność 
powietrza. Nasze pomieszczenie 
jest wykonane z błyszczącej mozaiki 
ceramiczej, wyposażone w siedziska 
oraz prysznice przeznaczone 
do polewania miejsc siedzących 
i schładzania się. Pomieszczenie 
ogrzewa generator pary, który 
wypełnia gorącym powietrzem 
całą przestrzeń.



Pobyt w łaźni parowej przyczynia 
sie do poprawy ogólnego stanu 
zdrowia, a szczególnie usprawnia 
krążenie krwi, oczyszcza skórę 
i wzmacnia pracę serca. Uderzenia 
pary wodnej hartują ciało, 
powodują rozluźnienie mięśni, 
dotlenienie organizmu i usuwają 
z niego toksyny. Dzięki nim 
zwiększamy odporność 
naszego organizmu. 

Rytuał w Saunie Parowej

Saunowicz bierze prysznic i wchodzi do sauny 
nago, z miseczką kremu jogurtowego, miodu 
lub alg morskich. Rytuał przeprowadza mistrz 
ceremonii, który na początku daje krótką 
instrukcję dotyczącą właściwego zachowa-
nia sie w trakcie rytuału. Po 2-3 minutach od 
wejścia saunowicze rozpoczynają naciera-
nie ciała przygotowanym peelingiem. Przez 
kolejne 10 minut przy dźwiękach muzyki, gry 
świateł, aromaterapii i medytacji - uczestnicy 
oddają się relaksacji. Po zakończonym rytuale 
biorą prysznic, podczas którego oczyszczają 
ciało z kremu. Rytuał trwa 15 minut. 

W naszych Saunach Parowych można także 
skorzystać z programów: czekoladoterapii, 
detoxu, dotyku miodu, peelingu solą mor-
ską o  różnych aromatach. Peelingi zmięk-
czają i nawilżają skórę dodając jej świeżego 
wyglądu. 

Wskazania

• Nadmiernie sucha cera i wysuszona skóra
• Toksyny nagromadzone w organizmie
• Zaburzenia krążenia obwodowego
• Bóle mięśniowe i obrzęki na ciele
• Niska witalność
• Nieżytowe infekcje dróg oddechowych
• Nadciśnienie
• Zaburzenia metaboliczne i hormonalne
• Choroby alergiczne

Przeciwwskazania

• Przeziębienia i stany podgorączkowe
• Problemy z krążeniem krwi
• Nowotwory
• Choroby zakaźne
• Grzybica
• Astma
• Schorzenia płuc
• Ciąża
• Stan po zawale serca
• Ostre infekcje i wrzody

Sauna Parowa jest wzbogacona o aromateriapię, 
która poprawia samopoczucie i nawilża naszą skórę!

WARTO WIEDZIEĆ

Po wyjściu z Sauny Parowej należy 
udać się pod prysznic, w celu 
schłodzenia ciała, aby zatrzymać proces 
pocenia się oraz pamiętać o ciągłym 
uzupełnienianiu niedoborów wody.



SAUNA INFRARED
�                  30-60°C     user  8 os.

Sauna Infrared to sauna na 
podczerwień. Siedzenia i powierzchnie 
sufitowe wykonane są ze świerku 
skandynawskiego, a ściany 
z kamiennych koszy podświetlanych 
kolorowymi światłami RGB. 
Ten rodzaj sauny nagrzewa nasze 
ciało, a nie powietrze, bo zamiast 
pieców wykorzystuje promienniki 
podczerwieni, pozbawione 
szkodliwych promieni UV.



W saunie na podczerwień może 
przebywać maksymalnie 8 osób, 
a czas trwania podczerwieni dla 
każdej z nich wynosi 12 minut. 
Cykl zaleca się powtórzyć 
3 razy. Pobyt w Saunie Infrared 
pozytywnie wpływa na 
zwyrodnienia stawów, 
bóle kręgosłupa i stany 
pourazowe. Ogrzane ciało odpręża 
się, oczyszcza z toksyn, staje 
sie zdrowsze i odporniejsze. 
Sauny te działają leczniczo 
i relaksująco, zwiększając tym 
samym rozciągliwość tkanek 
kolagenowych i niszcząc szkodliwe 
komórki rakowe.

W Saunie Infrared dopieszczamy naszych 
saunowiczów! Aromaterapia, muzykote-
rapia oraz koloroterapia sprawia, że pobyt 
staje się dla każdego wielką przyjemnością.

Sauna Infrared to miejsce, w którym 
poprawisz wygląd skóry, krążenie krwi, 
złagodzisz stany zapalne, przyspieszysz 
gojenie się ran i stracisz trochę zbędnych 
kilogramów!

Wskazania

• Reumatoidalne zapalenie stawów
• Urazy i zwyrodnienia
• Napięcie mieśniowe
• Bóle migrenowe i nerwobóle
• Zapalenie oskrzeli
• Rwa kulszowa
• Owrzodzenia
• Terapia ponowotworowa
• Terapia cellulitisu
• Niedociśnienie

Przeciwwskazania

• Stany podgorączkowe
• Liszaje rumieniowate 
• Choroby serca
• Nadciśnienie tętnicze
• Choroby układu nerwowego
• Choroby tarczycowe
• Stwardnienie rosiane
• Hemofilia
• Implanty chirurgiczne i wczepy silikonowe
• Ciąża

WARTO WIEDZIEĆ

W Saunie Infrared promieniowanie 
precyzyjnie ogrzewa wybrane partie 
ciała i wnika 4 cm w jego głąb, 
nagrzewając i rozluźniając nasze 
mięśnie.
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Thermal ŠÍRAVA
SPA RESORT

Kaluža 780
072 36 Kaluža

+421 940 600 944
info@thermalsirava.sk
www.thermalsirava.sk


