
New! Ultimate
Well
IN THE COMFORT
OF YOUR OWN 
H O M E !



Vypadejte lepšie,
žite lepšie a 

cíťte sa 
lepšie

BUĎTE FIT • BUĎTE ZDRAVÍ • BUĎTE V POHODE



NOVINKA
Dnes, historicky prvýkrát, je tu nový systém pre dosiahnutie dokonalej
duševnej a telesnej pohody, ktorý uľahčuje udržiavanie fyzickej kondície a je
dostupný pre každého!
Predstavujeme Cocoon IR Wellness PRO TM
Kapsula Cocoon IR Wellness Pro je najnovším vynálezom a senzáciou v kategórii POD z našej originálnej svetoznámej rade 
kapslí pre profesionálne alebo osobné wellness, relaxáciu, prirodzený fitnes a posilnenie zdravia. Nová kapsula Cocoon IR 
Wellness Pro spája moderné, nadčasové prevedenie s komponentmi v profesionálnej kvalite a ponúka ideálnu kombináciu 
programov pre rozšírenie wellness a šiestich (6) rôznych prírodných technológií vrátane: nastaviteľného suchého tepla (teplota 
prostredia dosahuje až 180 F), prírodné aromaterapia, pokojné vibračné masáže, vzduchový ventilátor pre chladenie tváre pri 
odpočinku na pohodlnom relaxačnom tvarovanom lôžku.
Bezdrôtové vstupy Vám umožňujú pohodlne ležať na poduškách ergonomického lôžka a meniť z neho čas a ideálnu teplotu. 
Cocoon IR Wellness Pro ponúka dokonalú synergiu masáže, tepla a arómy. Hlava zostáva mimo kapsule, kde naše komfortné 
chladiace technológie vytvárajú osviežujúci vánok, ktorý udržuje Vašu tvár v chlade a bez potu.
Kapsula Cocoon IR Wellness Pro Vám umožňuje osobné prispôsobenie jednotlivých sedení pred tréningom a po ňom a pomáha 
Vám lepšie nájsť smer vo Vašom hľadaní zdravšieho a lepšieho životného štýlu. Vďaka technológii osobného wellness pre 
21.storočie, ktorá je kombináciou piatich samostatných, automatizovaných multisenzorických programov ( "Xpress energia", 
"Xpress relaxácie pre redukciu stresu & ideálnu relaxačnú telesnú očistu", "Ohybnosť / Tíšenie bolesti", "Xpress tvarovanie" a 
"Xpress fitness "), prežijete dokonalé blaho a holistický pôžitok.
Od roku 1989 - v súčasnej dobe už vo viac ako sedemdesiatimi piatimi (75) krajinách - bolo inštalovaných viac ako 35 000 
našich POD-ov, ktoré sa stali súčasťou vybavenia prestížnych luxusných päťhviezdičkových hotelov, exluzívnych letovísk, 
kúpeľov a domovov slávnych osobností a atlétov. Kapsule Cocoon IR Wellness Pro, ktorá je určená špecificky pre domáce 
použitie, prináša do súkromia Vášho domova autentické kúpeľné ošetrenie wellness.

Relaxujte vo svojom 
vlastnom 

súkromnom útočisku 
a tešte sa 

dokonalému zdraviu 
a životnej pohode



  Vitalita • Rovnováha • Odstránenie stresu • Meditácia 



Kapsula Cocoon IR Wellness Pro ponúka široký výber telesných služieb wellness, ktorých si môžete 
užívať. Omladzujúci zážitok každého sedenia je príjemné a uvoľňujúce. Teraz sa môžete uvoľniť vo svojom 
vlastnom súkromnom útočisku a okamžite prežiť príjemné pocity zvýšenie životnej pohody a uspokojenia. 
Šťastné, spokojné sedenia Vám budú úžasným každodenným katalyzátorom!

Moderný životný štýl negatívne ovplyvnil rozvinutý svet celou radou chronických ochorení, ktoré vznikajú v 
dôsledku mestského stresu, znečistenie, fajčenie, pasivity, chemických prímesí a zlých stravovacích 
návykov. Teraz vidíme a uvedomujeme si, že tento stresujúci moderný životný štýl narúša naše zdravie a 
životnú pohodu. S tým, ako preberáme zodpovednosť za naše osobné zdravie a blahobyt, sa hnutie wellness 
rýchlo rozrastá. Sme svedkami explozívneho šírenie zdravých diét, jogy, cvičenie Pilates, joggingu, 
kruhových tréningov, behanie, chôdza a ďalších príjemných zdravotných fitnes metód integrácie mysle a 
tela. Užívajte si jednoduchého, luxusného hýčkania, začnite s novou životnou rutinou a vydajte sa na cestu 
za dokonalou osobnou životnou pohodou.

Wellness sa presťahovalo z fitcentier, kúpeľov a letovísk do Vášho domova. Pochopili sme, že náš životný 
štýl v konečnom dôsledku určuje kvalitu nášho zdravia, našu zásobu energie a pracovnú produktivitu. sme
komplexnými organizmami zloženými z mysle a tela, ktoré fungujú ako zjednotený celok. Podstatou 
príjemného osobného "wellness" je zdravá integrácie mysle a tela, ktorej výsledkom je žiarivé zdravie, 
pozitívny prístup, dobrá telesná kondícia a celkový blahobyt.

Kapsula Cocoon IR Wellness Pro je dokonalým osobným wellness liekom na riziká života v modernej 
spoločnosti. Vďaka uvedomelému používanie takýchto nástrojov, ako je meditácia, relaxácia, správne 
dýchanie, výdatný spánok, joga a cvičenie Pilates, môžeme prežiť spojenie mysle s telom a naučiť sa ovládať 
svoje emócie a správanie zdravým spôsobom. Naše zdravie, telesná kondícia a zásoba energie priamo 
odráža životný štýl, ktorým žijeme.
Vďaka kombinácii prastarého postupe liečby suchým teplom (sauna) s masážou, aromaterapiou, 
uvoľňujúcim dychom a meditáciou premieňa kapsule Cocoon IR Wellness Pre Váš domov vo Vašu vlastné 
osobné svätyňu wellness.
Jednoduchý fitness, telesná relaxácia, aktívne termálne cvičenie a potenie:
prehriatie nehybného tela (napr. "aktívne termálne cvičenie") dokáže aktivovať cez 2 milióny potných žliaz, 
keď sa telo snaží ochladiť. Cvičebné aktivita "jednoduchého fitness" zvyšuje telesnú teplotu, činnosť 
obehových sústav a priemer ciev. Patentovaný koncept aktívneho termálneho cvičenie je statický, 
uvoľňujúce a dostupný takmer každému; pomáha vyvolať hlbokú perspirační odozvu, prirodzené 
odstraňovanie nečistôt z tela a zdravú kardiovaskulárne reakciu.
Relaxácia / Kľud / Spánok: funkcia hlboko uvoľňujúce, upokojivé masáže s pokojovú ergonómiou 
poskytuje upokojujúce prostredie, ktoré pomáha redukovať a zmierňovať stres a napätie. Vďaka zážitku 
hlbokej relaxácie a tepu dýchanie si budú klienti užívať pocit duševného omladenia a iskrivé, vitálny 
prepojenie mysle a tela. Výdatné zdriemnutie je niečím bežným!
Fitness: rad hybných a pohybových cvičení v kapsuli Cocoon (napríklad pravidelná séria naťahovacích 
cvikov) v spojení so súčasným prehrievaním a vibračnou masážou podporuje ohybnosť a rozsah pohybovej 
odozvy, čím zaisťuje ľahší bezpečnejší pohyb aj v pokročilejšom veku.



Buďte zdraví  •  Buďte f i t  •  Buďte v  pohode
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Cocoon IR Wellness Pro™ Funkcie a špecifikácie:
• Päť (5) automatizovaných programov: Xpress tvar, Xpress čistenie, Xpress fitness, Xpress 
energie, Xpress relaxácia

• Systém suchého tepla: presne nastavitelný od pokojovej teploty po 180  F / 81  C

•  Systém infračerveného žiarenia: prelomové IR zariadenie s 3 rôznymi infračervenými 
žiaričmi (Blízke, stredné a vzdialené frekvencie v rozsahu od 0.8-20 mikrónov) možno 
skombinovať s použitím suchého tepla v ten najucelenejšiu a najpríjemnejšie systém aktívneho 
termálneho fitness.
Systém ambientních svetiel: kombinuje dve farby (modrú a červenú)

• Systém obohateného vzduchu: vzduchové vstupy pre prívod obohateného kyslíka, ventilátor 
pre prívod zvlhčeného, odparovaného vzduchu. Obsahuje kachle z čistej himalájskej soli pre 
tvorbu slaného čistiaceho vzduchu uľahčujúceho dýchanie.

• Ergonomicky tvarované lôžko s mäkkou poduškou

• Vibračná masáž: masážny vibračný systém s zdvojeným vlnením

• Kachle čistej ionizovanej himalájske kryštalickej soli: kachle z čistej soli s rozmermi 5 "x 5" 
použitá v prívod ventilátora - zaisťujúci čistý osviežujúci slaný vzduch.

• Lôžková podložka z čistého nefritu: 96 hladkých nefritových kameňov v mäkčené lôžkové 
podložke

• Systém vzduchového chladenia tváre: dvojitý vstup, ventilátor nastaviteľného chladenie tváre 
ionizovaným vzduchom

• Germicídne UV lampa: udržuje komoru bez choroboplodných zárodkov a bez zápachu

• Systém aróm: obsahuje štyri patentné zmesi čistých aromatických esenciálnych olejov

• Telesná komora: laminát v profesionálnej kvalite, gélový bacilovzdorný plášť

• Farba: krémovo biela

• Funkcia rozšíreného wellness balíčka: (voliteľné)

• Vyvýšený štýlový podstavec, organický dizajn

• Profesionálny kyslíkový kondenzátor pre tvorbu obohateného vzduchu 

Technická specifikácie:

• Výška zavretého zariadenia: 39"/99 cm• Výška otvoreného zariadenia 82"/ 210 cm• Dĺžka: 89"/226 cm .• Najširší bod: 35"/89 cm• Najužší bod: 22"/56 cm• Hmotnosť: 260 lbs/118 kg• Výška podstavcá: 7"/ 17.78 cm *(volitelné)• Napätie: 220 V 50/60 Hz• Intenzita prúdu: 15 Amp 

VYROBENÉ V USA




