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Multifunkční vana NeoQi 
 

Pokud něco dokáže propojit možnosti nejnovějších technologií se starodávnými, mnoha lety prověřenými 
metodami uzdravování, pak je to bezesporu NeoQi. Unikátní zařízení, které pomáhá léčit neduhy těla a 
přinášet zapomenutou rovnováhu do lidské duše. 

NeoQi nabízí unikátní komplexní ošetření těla, které si můžete dopřát v příjemném prostředí a v nerušeném 
soukromí. 

Vana NeoQi a její účinky: 
Léčba v NeoQi zmírňuje revmatické bolesti, bolesti zad, ztuhlost svalů a chronické bolesti kloubů. Pomáhá při 
kardiovaskulárních onemocněních, vysokém krevním tlaku, při metabolických poruchách i špatném prokrvení 
periferních částí těla. Odbourává symptomy chronické únavy, nervového napětí a poruchy spánku. 

NeoQi je opravdu multifunkční zařízení, které umožňuje využívat a kombinovat celou řadu velmi příjemných 
a hlavně účinných procedur, mezi které patří: 

 Parní sauna: Pročišťuje pokožku a zároveň zvyšuje její elastičnost. Zvyšuje její schopnost přijímat účinné 
látky (např. po masážích nebo zábalech). Má léčebný, relaxační i viditelně omlazující efekt. 

 Infra sauna: Využívá infračervené záření - tzv. ,,suché teplo“, které proniká pokožkou do hloubky až 4 cm. 
Vyvolává zvýšené pocení, tím umožňuje vylučovat z těla toxické látky. Poskytuje úlevu bolavým svalům, 
kloubům i měkkým tkáním. Urychluje proces rekonvalescence. Posiluje kardiovaskulární systém, zvyšuje 
výdej energie a tím pomáhá odbourávat tuky. 

 Vibrační masáž: Přináší pocit relaxace, potlačuje stres a zmírňuje bolesti, urychluje metabolické procesy a 
zlepšuje funkčnost pokožky, svalů i vnitřních orgánů. 

 Vichy sprcha: Jejím základem je střídání teplejších a chladnějších proudů vody. Masíruje a ošetřuje celé tělo. 
Zvyšuje odolnost a obranyschopnost organismu. Prokrvuje pokožku a tím zvyšuje její elastičnost a zdravý 
vzhled. 

 Aromaterapie: Stimuluje látkovou výměnu, posiluje imunitní systém. Potlačuje stres, dokáže také snížit chuť 
k jídlu, proto bývá účinná při zeštíhlovacích procedurách. Přírodní éterické oleje mají blahodárné relaxační i 
léčebné účinky. 

 Chromoterapie: Léčba barvou světla. Patří k tradičním léčebným postupům našich předků. Je to metoda 
harmonizace duše i těla, tj. fyzické, psychické i emoční stránky osobnosti, pomocí různých barev světla. 

 Perličková koupel: Aktivuje nervová zakončení, masíruje a prokrvuje pokožku, podporuje vylučování 
škodlivých a nežádoucích látek z těla, zlepšuje krevní oběh, regeneruje a uvolňuje svaly. Je vhodná při 
chorobách pohybového aparátu, bolestech kloubů a páteře, při poruchách prokrvení a vysokém krevním tlaku. 

 Vířivá koupel: Má vysoce relaxační a uvolňující účinek. Prokrvuje tkáně, uvolňuje a regeneruje svaly. Je 
vhodná zejména při veškerých bolestech pohybového aparátu, u poúrazových stavů, u funkčních poruch svalů 
i páteře. Zmírňuje bolesti  při artróze kloubů, degenerativním onemocnění páteře, u skolios aj.  Dále také léčí 
a zmírňuje příznaky respiračních chorob i alergií. 
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 Podvodní masáž: Masáž celého těla probíhá ve vodě teplé 35-38°C, pomocí trysky směřuje proud vody na 
jednotlivé masírované části těla. Komplexní účinek díky kombinaci tepla, koupele, masáže a pohybu ve 
vodním prostředí zajistí svalové uvolnění, zlepšení prokrvení kůže a podkoží, zlepšení kloubní pohyblivosti, 
stimuluje lymfatický systém a zároveň zmírňuje bolest celého pohybového aparátu. 

Po každé proceduře následuje suchý zábal. 

Pro ty, kteří chtějí redukovat nějaké obvodové centimetry, nebo se chtějí zbavit celulitidy, nabízíme program 
kombinovaný se skořicovým zábalem nebo s mořským bahenním zábalem. 

Multifunkční vana NeoQi dokáže svými procedurami příznivě působit při léčbě mnoha onemocnění. 

Ať už přijdete relaxovat a nabrat čerstvé síly, nebo si přejete zeštíhlet a ulevit si od ztuhlých zad i 
kloubů , určitě budete příjemně překvapeni a spokojeni s výsledkem, který nabízí naše vana NeoQi, 
svým komplexním ošetřením  celého organismu. 

Doba aplikace (dle vybrané terapie): 30 nebo 60 min 
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Varianty doporučených programů ošetření 
v multifunkční vaně  NeoQi: 

 
 
NeoQi - anticelulitidní  a redukční programy: 
 
  Infrasauna  s vibrační masáží + lymfoven 
  Infrasauna s vibrační  masáží +vichy sprcha + lymfoven 
  Skořicový zábal + infrasauna + suchý zábal nebo lymfoven 
  Skořicový zábal + infrasauna s vibromasáží + suchý zábal 
 
 NeoQi – aniticelulitidní a redukční  programy s  využitím vibromasážního stroje VibroGym: 
 
  VibroGym + infra/parní sauna + lymfoven 
  VibroGym + infra/praní sauna + skořicový zábal 
  VibroGym + infra/parní sauna + skořicový zábal + lymfoven  
 
NeoQi regenerační , relaxační a protibolestivé programy: 
 
  Parní sauna s aromaterapií + vichy sprcha /vibromasáž +suchý zábal 
  Parní sauna  s aromaterapií + vichy sprcha /vibromasáž + klasická masáž 
  Perlička/vířivka/podvodní masáž + suchý zábal 
  Parní sauna /infrasauna + vichy sprcha s vibrační masáží +klasická masáž 
  Koupel v mořské vodě /vířivka/ perlička + chromoterapie +muzikoterapie 
 
 
 
 

 


