
 

 

INFRAČERVENÉ  TEPLO 

Čo je infračervené žiarenie ? 

Slnko vydáva infračervenú energiu zo svojho vnútra. Opačne ako UV-žiarenie, je toto žiarenie 

zodpovedné za zdravie a blaho. Infračervené tepelné lúče nemajú nič spoločné s ultrafialovým 

žiarením, ktoré môže pôsobiť popáleniny a poškodenia kože. 

Infračervené tepelné žiarenie sa už storočia využíva na medicínska a terapeutické účely 

a je označené za absolútne bezpečné. V každodennom živote je slnko zdrojom vyžarovanej 

energie. Čo sa stane, keď sa slnko stratí za mrakmi? Aj keď neklesne teplota vzduchu, je cítiť, 

že je chladnejšie. Mraky clonia infračervené tepelné lúče slnka. 

Infračervené teplo – teplo pre vaše zdravie a krásu 

Zdravotné účinky 

 Vzduch zostáva čistý – nebude ani víriť, ani nebude zbavovaný kyslíka, ako je to 
zvyčajné pri spaľovacom procese. Nie je potrebné zvlhčovanie vzduchu, pretože 
vzduch sa nevysušuje. Kúrením založeným na tepelných vlnách dosiahneme zdravú 
a príjemnú klímu. Odporúčame ľuďom trpiacim dýchacími problémami a alergiami  na 
prach. 

 Vedecké výskumy ukázali, že infračervené teplo vlnovej dĺžky 10 mikrónov 
(mikrometrov), známe tiež ako biogenetické, stimuluje zdravý rast buniek. Biogenetické 
infračervené žiarenie sa neaktivizuje iba prostredníctvom molekúl vody v tele, ale tiež 
zodpovedá za ich rezonanciu a ionizáciu. Toto zas stimuluje a zlepšuje cirkuláciu krvi 
a látkovú výmenu. 
 

Pozitívne účinky: 

1. Zvyšuje obsah kyslíka v krvi 
2. Vyplavuje telesné tuky, cholesterol, odpadové látky  
3. Redukuje hodnotu pH 
4. Zlepšuje dýchanie pokožky 
5. Obmedzuje množenie baktérií 
6. Redukuje svalovú bolesť 
7. Urýchľuje regeneráciu buniek 

 

Z toho vyplýva nasledovné použitie: 

1. Zmiernenie reumatických bolestí 
2. Redukcia tukového a cholesterolového obrazu 
3. Zníženie obsahu mliečnych kyselín počas ochladzovacej fázy – infrasauna 
4. Fyzioterapia – zahriatie a uvoľnenie svalstva 
5. Odbúranie odpadu látkovej výmeny počas použitia infrasauny  

 

Pacienti s reumou reagujú citlivo na prievan a relatívnu vlhkosť. Kúrenie od spoločnosti 

InfraredSlovakia s.r.o. ponúka ľuďom trpiacim na astmu a reumu prostredníctvom 

homogénnych podmienok  zmiernenie ich ťažkostí. 


