ZÁSADY SPRÁVNEHO SAUNOVANIA
Povinnosťou návštevníka relaxačného centra Fire & Water Wellness & Spa je správať’ sa podľa pokynov prevádzkovateľa.
Poraďte sa so svojím lekárom, či je saunovanie pre vás vôbec vhodné, s ohľadom na váš zdravotný stav. Vstup do sáun nie
je doporučený: tehotným ženám, diabetikom, pacientom s chorým srdcom, obličkami alebo štítnou žľazou, osobám s vysokým krvným tlakom. Do Fire & Water Wellness & Spa centra je vstup deťom do 12 rokov, osobám pod vplyvom alkoholu
a omamných látok zakázaný.
VO FIRE & WATER WELLNESS & SPA CENTRE JE DO SAUNOVEJ ČASTI JE Z HYGIENICKÝCH
DÔVODOV POVOLENÝ VSTUP LEN V PLACHTÁCH. DO BAZÉNOVEJ ČASTI JE MOŽNÝ
VSTUP V PLAVKÁCH.

•
•
•
•

1. PRED POBYTOM V SAUNE
odporúčaný pobyt v saunách je 1 - 2 pobyty v rozpätí týždňa, odporúčaná dĺžka pobytu v saune 1,5 – 2 hodiny
pred plánovaným pobytom v saunách odporúčame nejesť ťažké jedlo, nepiť alkohol
pred vstupom do sáun si v šatni odložte hodinky, mobilný telefón, šperky, atď.
pred vstupom do sáun sa osprchujte, umyte mydlom a utrite do sucha

2. PROCES SAUNOVANIA
•	Do sáun vstupujeme bez plaviek a obuvi, oblečení v plachtách, nakoľko vo wellness centre ide o zmiešaný typ sáun
(muži + ženy). Saunovanie v plavkách je zdraviu veľmi škodlivé a to nie len pre vás, ale aj pre ostatných. Sú vyrobené
zo 100% syntetických umelých látok a už pri teplote 50°C sa tieto látky uvoľňujú, sú silno rakovinotvorné a do tela
sa dostávajú dýchacími cestami alebo pokožkou, čím škodíte sebe a aj ostatným saunujúcim.
•	V saunách si z hygienických dôvodov rozprestrite pod celé telo plachtu vrátane chodidiel. Sadnite najskôr na
najnižšiu lavicu a postupne sa premiestňujeme na vyššiu úroveň sedenia, aby ste zabránili teplotnému šoku.
• Počas pobytu v saunách dýchame pomaly nosom, nie veľmi zhlboka. Počas saunovanie je odporúčané používať rôzne
peelingy, oleje, kozmetické prípravky, ktoré vám radi ponúkneme. Ak je teplota neznesiteľná, opustite sauny skôr.
• Pri saunovaní sa správame ticho a kultúrne, vyhýbame sa hlasnej konverzácii, nadávkam, diskusiám. Sauny sú miestom
pokoja a meditácie

•

Po opustení sáun si ochladíme organizmus buď studenou sprchou, alebo

používame ochladzovací bazén so studenou

vodou

• Pri ochladzovaní, telo ochladzujeme od chodidiel smerom k srdcu, nikdy nalejeme studenú vodu na rozohriatu hlavu
•	Každý cyklus saunovania zakončujeme 15 - 20 min. odpočinkom v polohe na chrbte, v relaxačných miestnostiach
s lehátkami. Zabaľte sa do plachty a ľahnite si, zavrite oči a relaxujte aj niekoľko minút.
• Počas pobytu v saunách nejeme, nepijeme a nečítame
•	V intervaloch medzi jednotlivými cyklami saunovania sa snažíme doplniť tekutiny, vitamín C, malé občerstvenie
v podobe ovocia za účelom doplnenia chýbajúcich minerálov v tele

3. PO SAUNOVANÍ
•
•

Po poslednom saunovaní si neumývame telo mydlom
Pred opustením celej saunovacej procedúry je treba15

až

20

minút odpočívať, aby sa telo prispôsobilo zmene

teploty a ihneď po kúpeli nevykonávajte žiadne väčšie úsilie

•

Po skončení procedúry si doplňte tekutiny. Najvhodnejšie sú ovocné šťavy, čaje a minerálky. Pri jednom saunovacom
cykle môžete vypotiť až 0,5 litra vody, s ktorou okrem toxínov odchádza aj soľ, vitamín C a iné minerálne látky.
• Proces saunovania môžete zakončiť obľúbenou masážou alebo využiť kozmetické a relaxačné služby
•	Do vírivého privátneho bazéna alebo do whirlpool vírivky (či iných spoločných priestorov) je možný vstup v plavkách
4. ZÁVEREČNÉ ODPORÚČANIA
•	Do sauny si prinesieme veľkú osušku
•	Vždy nechajte saunu v stave, v ktorom ju chcete nájsť
•	Saunovanie zabezpečuje ochranu organizmu po dobu siedmich dní, aby bola
ochoreniam, odporúča sa opakovať saunovanie minimálne 1 krát za týždeň

zachovaná odolnosť organizmu voči

