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D E R M A L I F E  S P A - O C E A N A

 inovatívne myslenie — dokonalé prevedenie — výnimočné funkcie



Kapsula Spa-Oceana ™ je multisenzorickým systémom 
pre telesné ošetrenie a hydroterapeutické služby v 
špičkovom prevedení. Kapsula Spa-Oceana™ je prvá 
kapsula z rodiny kúpeľov Dermalife ™, ktorá kombinuje 
Hydrofusion™, infračervené teplo a paru so 
sprchovacím systémom Vichy vstavaným do masážnej 
hydroterapeutickej vane s výkonnými vzduchovými 
tryskami. Kapsula Spa-Oceana™ povoláva na pomoc 
prírodné liečivé sily vody, pary, tepla a masáže, aby 
poskytla neobmedzené regeneračné individuálne 
prispôsobené kúpeľné služby.

Inovatívne myslenie, dokonalé prevedenie a 
výnimočné funkcie sú hnacími silami stojacimi za 
vznikom novej rodiny multisenzorických 
kúpeľných systémov spoločnosti Dermalife ™. 
Predstavujú holistický systém rovnováhy a 
obnovy, ktorý znamená prevratný pokrok v 
oblasti dermatologických a kúpeľných ošetrení. 
Tieto nové kapsule Vám alebo Vašim klientom 
umožňujú ponúknuť skutočne´tradičné kúpeľné 
riešenia moderných problémov.

Kúpeľné systémy Dermalife ™ sa vyznačujú 
úžasným prevedením a poskytujú dokonalé 
kúpeľné prostredie, ktorého použitie je 
jednoduché. Výkonná synergie a rozmanitosť´ich 
funkcií umožní Vašim kúpeľom / klinike 
poskytnúť každému jednotlivcovi starostlivosť 
prispôsobenú jeho potrebám,životnému štýlu a 
túžbam.

Po celé stáročia symbolizuje slávny výrok
rímskeho cisára Nera "Sanitas per aqua "(SPA), 
čo znamená" zdravie z vody ", inštinktívna 
ľudová viera v liečivej a transformačnej sile vody, 
rovnako ako jej praxi.



Motto "Zjednoťte sa s vodou" je zavŕšením filozofie SPA. 
Je zrejmé, že kapsula Spa-Oceana™ spoločnosti 
Dermalife ™ je stelesnením konceptu [SPA]; usiluje o 
obnovenie dokonalej telesnej pohody prostredníctvom 
nespočetného množstva vyskúšaných, veky preverených 
služieb. Vodoliečba, ako viktoriánska éra nazývala 
kúpeľné ošetrenie, zahŕňala širokú škálu terapií ... 
kapsula Spa-Oceana™ spoločnosti Dermalife ™ pokrýva 
tie najpopulárnejšie a najhýčkanejšie hydroterapeutické 
služby, ktoré sú dnes k dispozícii; páru, hmlu a vodná 
masáž za použitia 360 stupňové sprchy Vichy.

Kapsula Spa-Oceana™ spoločnosti Dermalife ™ 
kombinuje prelomovú koncepciu Hydrofusion ™, ktorá 
je zmesou dvoch tepelných technológií - pary a tepla 
vzdialeného infračerveného žiarenia, skutočnou terapiou 
pomocou vodnej masáže za použitia sprchy Vichy a 
vodné masáže spodnej časti tela, čím vzniká 
bezkonkurenčný kúpeľný zážitok . Kapsula Dermalife ™ 
Spa-Oceana™, ktorá Vás uvedie do vytrženia pomocou 
svojho technicky vyspelého systému chromaterapie 
ColorBath ™, ktorý je založený na technológii LED a v 
spojení s aromaterapiou a zvukom pomáha navodzovať 
rôzne nálady, umožňuje Vám ponúknuť kolekciu 
osviežujúcich, šťastie prinášajúcich ošetrení z oblasti 
starostlivosti o kožu, tvár a telo, a súčasne rozšíriť tie 
najlepšie z tradičných typov kúpeľných služieb.

Liečebné postupy spoločnosti Dermalife ™ ponúkajú 
ohromujúci zmyslový relaxačný zážitok a pocit 
dokonalej životnej pohody umožnené kapsulou s 
technicky vyspelým prostredím, ktorá využíva 
liečebných účinkov bahien, morských rias, gélov, 
zábalov, masiek, striekaniu, drhnutie soľou a výťažkov z 
prírodných látok. Do systému vodnej hmly je možné 
pridať vitamíny a minerály, čo umožňuje uvedenie 
transdermálneho zavádzania výživných látok v rámci 
každého sedenia v kúpeli. Pokrokové služby spoločnosti 
Dermalife ™ vytvárajú pre váš podnik a Vašich klientov 
významnú výhodu a odlišujú ich na neustále rastúcom a 
konkurenčnom trhu, pričom odmeňujú spotrebiteľskú 
lojalitu senzačnými nadštandardnými výhodami.  

rekreačných zariadeniach (hotely, golfové country
kluby, tenisová strediska), kúpele fitness klubov,
denné kúpele a ďalšie zariadenia zamerané na
kozmetickú / lekársku starostlivosť, ktoré plánujú
ponúkať skvelé kúpeľné služby

Priekopnícke multisenzorické kúpeľné systémy 
Dermalife ™ spĺňajúce požiadavky súčasných trhových 
trendov a sú dokonalým prírastkom do výbavy pre 
výletné kúpele, kúpele v pre výletné kúpele, kúpele v 
rekreačných zariadeniach (hotely, golfové country 
kluby, tenisová strediska), kúpele fitness klubov, 
denné kúpele a ďalšie zariadenia zamerané na 
kozmetickú / lekársku starostlivosť, ktoré plánujú 
ponúkať skvelé kúpeľné služby.

Sanitas Per AquaSanitas Per Aqua



Synergia neinvazívnych prírodných terapií a 
metód používaných v kúpeľných ultisenzorických 
systémoch Dermalife ™ rýchlo obnovuje telesnú a 
duševnú vitalitu, čím dláždi cestu k novému,
pozitívnemu a zdravému spôsobu života.

• Hydrofusion ™: tento neobyčajný technický prielom vytvárajúci
jednotnú zmes energetických síl prostredníctvom harmonizácie tepla
vzdialeného infračerveného žiarenia a pary Vám umožňuje využiť
oboch týchto prírodných energií samostatne, alebo súčasne. V
dôsledku zvýšených telesných teplôt sa koža potí, aby tak udržala stálu
vnútornú telesnú teplotu (termogenéza), čím sa zvyšuje rozsah
čistenia a detoxikácie. Dochádza tiež k zvýšenému prísunu kyslíka do
krvného riečišťa a tkanív, výsledkom čoho je lepšie výživa kože a jej
omladenie. Tieto faktory spojili svoje sily, aby spoločne optimalizovali
čistenie tela, jeho zvlhčovanie a prienik výživných látok do neho, čím
prispievajú k pokročilej starostlivosti o kožu.

• Para: vlhké teplo je voči telu šetrnejšie než suché teplo sauny,
pretože zmäkčuje kožu rozšírením kožných pórov a stimuláciou
potenia, ktoré podporuje odbúravanie toxínov. Byliny a vonné oleje
rozptýlené do pary zvýšujú účinok ošetrenia. V systémoch Dermalife
™ je k dispozícii funkcia nastavenie teploty pary používané pri
telesnej a kožné terapiu (až 48ºC / 118ºF).

• Infračervené teplo: infračervené žiariče sú navrhnuté tak, aby
vytvárali príjemné teplo v kategórii vzdialeného infračerveného
žiarenia, ktoré sa vyznačuje rovnakou frekvenciou ako naše vlastné
telesné teplo (dosahujúce 9.6μm), a preto je v súlade s naším
vlastným energetickým systémom. Výskum naznačuje, že
infračervené žiarenie preniká kožné vrstvy do väčšej hĺbky než
žiarenie ktoréhokoľvek iného tepelného zdroja. V dôsledku obehu
krvi telom dochádza k zahrievaniu hlbších tkanív. Konečným
výsledkom je pohodlné zvýšenie telesnej teploty a zvýšenie činnosti
krvného a lymfatického obehu.

• Priesvitné vonkajšie puzdro: kapsula Spa-Oceana™ neustále
mení svoj vzhľad, pretože sa leskne a žiari svetlom, ktoré prichádza z
okolitého prostredia alebo preniká zrnitým priesvitným púzdrom z
jej vlastného chromoterapeutického systému Colorbath ™, čo z nej
robí krásnu a očarujúcu ústrednú ozdobu každých kúpeľov.

• Panoramatický 360o sprchový systém Vichy: systém
dvojitej rozprašovacej sprchy Vichy v špičkovom prevedení obsahuje
10 sprchových trysiek pre vrchnú stranu tela a 10 sprchových trysiek
pre spodnú stranu; nastaviteľný smer rozprašovania všetkých
trysiek umožňuje relaxačnú celo-telesnú masáž. K dispozícii sú tri
prednastavené programy sprchy Vichy, rovnako ako mód "škótskej
sprchy", v ktorom sa striedajú trysky s teplou a studenou vodou.

• Ručná sprcha: je nepostrádateľnou výbavou pre umývanie
kozmetických produktov z tiel Vašich klientov a pre čistenie
vnútorného priestoru jednotky.

• Hmla: ľahká hmla sa po stlačení tlačidla okamžite rozprestiera
okolo celého tela; podľa ľubovôle môžete do hmly pridať minerály a
vitamíny, čím rozšírite jej liečebné a výživné účinky, takže budú
podobné účinkom terapií ako v horúcich termálnych prameňoch

• Systém vitamínov a minerálov: rozptyľuje do prúdu hmly
výživné látky, akými sú vitamíny a minerály, čím umožňuje koži
transdermálnu výživu a poskytuje jej ochranu silných antioxidačných
vitamínov a minerálov ... hmlový systém dokáže splniť rovnako
náročné ciele ako kúpeľ v minerálnom prameni.

• Sprcha nôh: upokojuje, oživuje a osviežuje boľavé nohy pomocou
dvoch masážnych trysiek, ktoré jemne rozprašujú vodu po celej
oblasti chodidiel a umožňujú klientovi jedinečný kúpeľný zážitok.

• Lôžko pre vibračnú masáž: zapája všetky telesné systémy do
jednotnej súčinnosti za účelom dosiahnutia cieľovej systémovej
harmónie. Ergonomicky vykonané podkladové lôžko, ktoré Vaše telo
priamo "ukolíše", obsahuje patentné systémy vibračnej masáže s
funkciou súvislej pulzujúcej vibrácie, ktorá stimuluje fyziologický
systém tela.

• Aromaterapia: kapsula Spa-Oceana ™ spoločnosti Dermalife ™
obsahuje dva jedinečné zásobníky odparujúce aromaterapeutické a
bylinné extrakty, ktoré prebúdzajú čuchový zmysel, zlepšujú
výsledky a zvyšujú potešenie. Čisté esenciálne oleje a bylinné esencie
stimulujú telo ako prostredníctvom čuchu, tak prostredníctvom
svojej schopnosti prenikať kožou. Aromaterapeutické vonné oleje a
bylinné výťažky môžu byť kombinované pre dosiahnutie
individuálne požadovaných výsledkov.

• Chromaterapia: využíva technológiu digitálneho osvetlenia
(LED) v špičkovom prevedení a štyroch strategicky umiestnených
chromaterapeutických svetelných staníc, ktoré vytvárajú bohatú
škálu náladových farebných svetiel. Chromaterapeutická žiara, ktorá
vyžaruje z priesvitného zrnitého puzdra, povznesie náladu Vášho
klienta a uvedie ho do stavu dokonalej harmónie a rovnováhy.

Naše telá reagujú na farbu merateľným fyziologickým spôsobom. Pri
kombinácii ošetrení pomocou farieb s ďalšími kúpeľmi sú ich účinky
dramatické. Každý z prednastavených programov kapsula Spa-
Oceana ™ používa inú kombináciu Colorbath ™ s náhodnými 
farebnými obmenami a mnohofarebnými zmiešanými odtiene, ktoré 
sa skladajú zo všetkých farieb spektra - od uvoľňujúcich po
vyrovnávajúcich a povzbudzujúcich.

• Luxusná farebná LCD obrazovka: elegantná viacjazyčná
obrazovka ovládaná cez kontrolný panel s dotykovými tlačidlami
ponúka 10 prednastavených a 1 prispôsobiteľný program, rovnako
ako rôzne možnosti rozšírenia (vrátane Video-DVD aplikácií).

• Vhodné pre stereo: pre zaistenie dokonalého relaxačného
zážitku obsahuje kapsula Spa-Oceana ™ jeden vodotesný reproduktor
s výkonom 150 W, ktorý je možné ľahko pripojiť k ľubovoľnému
audio zdroju (systém stereo, walkman ...). Konektor slúchadiel je tiež
k dispozícii.
o

 funkcie & výhody



Kapsula Spa-Oceana je multisenzorickým systémom pre 
telesné ošetrenie a hydroterapeutické služby v špičkovom 
prevedení. Ak ponúknete tieto ošetrenie, dáte tým najavo 
svoju oddanosť blahu Vašich klientov. Hydroterapeutická 
vaňa s obsahom 53 GALLON v kapsuli Spa-OceanaTM 
umožňuje poskytovanie najrôznejších telesných ošetrení 
vrátane masiek, bahenných masiek a morských solí z 
ľubovoľnej produktovej rady. Príklady niekoľkých 
najpopulárnejších ošetrení, ktoré budete môcť ponúkať 
vďaka kapsuli Spa-OceanaTM, zahŕňajú:

• Hydroterapia: ponúknite široký rozsah ošetrenia telesnej 
starostlivosti so štyrmi prednastavenými programami hydroterapie, 
ktoré riadia 8 trysiek pre masáž chrbta, 8 trysiek pre masáž bokov a 4 
trysky pre masáž nôh. Hydroterapia znamená terapeutické využitie vody 
v jej rôznych teplotách a skupenstvách, ako sú voda, para, plyn a ľad. 
Sprchový systém s obsahom 53 gallon, ktorý je súčasťou kapslí Spa- 
Oceana ™ spoločnosti Dermalife ™, nielen uľavuje od bolestí, ale tiež 
pomáha ľudskému telu pri eliminácii odpadových látok a stimuluje jeho 
metabolizmus a imunitný systém.

• Zníženie telesnej hmotnosti/detoxikácie/odstránenie 
celulitídy: všetky produkty, vybavenie a liečebné postupy, ktoré sú k 
dispozícii pre zníženie viditeľnosti celulitídy a zoštíhlenie tela, môžu byť 
doplnené a vylepšené pomocou ošetrovacích postupov Spa-OceanaTM. 
Účinnú redukciu celulitídy a zoštíhľovania možno vykonávať len za 
použitia rázneho zvýšenie obehové činnosti, stimulácia metabolizmu, 
detoxikácia a odbúravanie nadbytočných tekutín. Ak sa používajú v 
spojení s produktmi, ktoré obsahujú zložky na boj s celulitídou, sú 
ošetrovacie postupy Spa-OceanaTM dôležitým medzičlánkom na ceste k 
výsledkom, ktoré Vaši klienti požadujú.

• Obnova minerálnych látok/Zvlhčovanie/Hydratácie: telesné 
zábaly a ošetrenie pomocou masiek začínajú odstránením nečistôt za 
použitia odlupovania a pokračujú nanášaním produktov obsahujúcich 
vonné oleje, byliny, bahná, íly, morské riasy či chaluhy. Tieto prírodné 
ingrediencie sú bohaté na vitamíny a minerály a pomáhajú obnovovať 
stratené vyživujúce látky v suchej, poškodenej či starnúcej koži. Vďaka 
podpore účinného ošetrenia za použitia tepla a hydroterapie zanechajú 
tieto produkty dokonca aj tú najpoškodenejšiu a najšpinavšiu kožu 
sviežejšiu, čistejšiu, lepšie hydratovanú a žiariacu zdravím.

• Spomalenie stárnutia: koža je naším najväčším telesným orgánom. 
Zdravá koža funguje ako ochranný obal tela a je dôležité udržiavať jej 
celkové zdravie a krásu. Účinnosť ošetrenia spomaľujúcich starnutie je 
za použitie kapsule Spa-OceanaTM dramaticky zvýšená. Intenzívna 
hyperémia, zvlhčovanie, tonizácia, zvýšená pružnosť a dokonalá výživa 
kože, ktoré zaisťuje Hydrofusion ™, stimulujú rozvoj kolagénu a 
vytvárajú mäkkú, mladistvú kožnú textúru. Vďaka kombinácii 
uvoľňujúceho, stáleho tepla sa stimulačný hydroterapiou za použitia 
morských rias alebo bahna je vstrebávanie zložiek spomaľujúcich 
starnutie a detoxikujúci organizmus veľmi posilnený a zanecháva kožu 
poddajnou a žiarivou. 

Typy ošetrenia





Popis/Funkcie Spa-Oceana™
Priesvitné puzdro √
Para (priamé pripojenie) √
Teplo vzdialeného infračerveného žiarenia √
Vibračné masážne lôžko √
8 vstupov pre chromaterapeutické svetelné diody LED                    √
4 podvodné stanice farebných svetiel LED √
Automatický systém aromaterapie √
Manuálny systém aromaterapie (pohárikový) √
Systém na rozptyl vitamínových/minerálnych produktov √
1 vodotesný reproduktor o výkone 150W kompatibilný 
zo sluchátkovým konektorom √
Farebná LCD obrazovka o uhlopriečky 5.6" √
Ovládací panel s dotykovými tlačítky √ (for bath)
10 prednastavených programov (+1 nastavitelný) √
Vzduchové chladenie tváre √
10 sprchových hlavic Vichy √
Systém ručnej sprchy (2 rozprašovacie módy) √
Hmlový systém √
Vaňa pre hydroterapiu o obsahu 200l √
4 hydroterapeutické prednastavené programy √
8 trysiek pre vodnú masáž chrbta √
8 trysek pre vodnú masáž bokov √
4 trysky pre masáž nôh √
Automatický dezinfekčný systém vodnej kúpele √
Podvodná masáž rúk (volitelné) √
Smerovač masážnych funkcií vodnej kúpele √

Hmotnosť: 210 kg / 298 libier.
Výška (otvoreného zariadenia): 123 cm / 48.5 
Dĺžka: 230 cm / 90"
Šírka: 90 cm / 35.5 "
Energetické požiadavky: 230 V, 50-60 Hz 
Sila prúdu: 15 A
Požadovaný tlak vody: min 2-4 bary 
Odtoková prípojka: 50 mm / 1.97 "(hadička)

popis/funkce/specifikace

www.eago-slovakia.sk 
info@eago-slovakia.sk
tel: +421 (0)944571914




