
Terapia Hiperbaryczna (HBOT)
Hyperbaric Oxygen Therapy

Bez tlenu nie byłoby życia a jego brak lub
niedostatek powoduje, że chorujemy, starzejemy się
i umieramy.

Terapia  hiperbaryczna  to  metoda
terapeutyczna  wykorzystująca  100%  tlen  pod
zwiększonym  ciśnieniem  atmosferycznym,
podawany w komorze Hiperbarycznej co powoduje
znaczne  zwiększenie  ilości  tlenu  
w organizmie (nawet 15 krotnie).

Dostarczając  zwiększoną  ilość  tlenu  do
tkanek i narządów poprawiamy krążenie krwi. Tlen
dociera  do  tych  niedotlenionych  miejsc,  które  od
dawna pozostawały w uśpieniu. Pobudza na nowo
organizm do pracy, wspomaga układ odpornościowy

i zwiększa metabolizm komórkowy. Zyskujemy nową
energię  do  życia.  Znacznie  zwiększa  się  ilość
krążących  komórek  macierzystych.  Tlen  wybitnie
przyśpiesza gojenie ran i zwalcza różne infekcje.

Aktywni  ludzie potrzebują więcej tlenu niż może im
dostarczyć oddech.

Profilaktyczne  stosowanie  tlenu  to
opóźnienie  procesów  starzenia,  zachowanie
sprawności  fizycznej  i  umysłowej  na  całe  lata,  a
nawet – jak wykazują statystyki – do 10 lat dłuższe
życie. W połączeniu z odpowiednią dietą to idealna
profilaktyka  nowotworowa  
i chorób układu krążenia.

HBOT  to  zabieg  niezbędny  o  czym
doskonale wiedzą na całym świecie aktorki, modelki
i  piosenkarki.  Żaden  kosmetyk  nie  zadziała  tak
skutecznie jak dotlenienie organizmu od wewnątrz.
Znacząco  opóźnia  procesy  starzenia.  Skóra  staje
się  zdrowsza,  nie  widać  na  niej  zmęczenia  i  nie
tworzą się zmarszczki.  HBOT to świetna pomoc w
walce  
z  nadwagą i  otyłością.  Działa  przeciwdepresyjnie  
i  dodaje  energii,  zwiększa  witalność.  Nareszcie
mamy skuteczny sposób na cholesterol, problemy  
z  erekcją  i  niewydolnością  krążenia!  (zawały  lub
udary mózgu)

HBOT przeznaczony jest również dla dzieci,
szczególnie  tych  cierpiących  na  choroby  skórne,
alergie,  autyzm,  ADHD.  Jest  niezastąpionym  i
skutecznym  uzupełnieniem  leczenia  problemów  z
aparatem  ruchowym,  niewydolnością  układu
nerwowego,  krwionośnego  i  pokarmowego  oraz
chorób  przewlekłych  (boreliozy,  trudno  gojące  się
rany,  anemia,  migreny,  depresje,  grzybice,
przewlekłe zmęczenie).

Wyczynowy  sport  nie  istnieje  bez
nowoczesnej  regeneracji  organizmu  
a hyperbaria tlenowa należy do jej najważniejszych
elementów.

10  zabiegów  w  komorze  zastępuje  
2-tygodniowe wczasy, a regularne stosowanie (2x w
tygodniu)  znacznie  podnosi  nasze  możliwości
fizyczne  i  intelektualne  co  ma  niesamowite
znaczenie  dla  osób  poddanych  dużemu wysiłkowi
fizycznemu lub umysłowemu. 

Zabiegi  przeprowadzane  są  w  Hotelu  Mir-
Jan,  Lądek-Zdrój  ul.  Kościuszki  78.  Cena zabiegu
wynosi 120zł.

Ponadto  Hotel  Mir-Jan  poleca  usługi  
w  zakresie  laseroterapii  (zabiegy  wykonywane  za
pomocą  nowoczesnego  lasera
wysokoenergetycznego),  psychodietetyki,
dietoterapii, rehabilitacji narządów ruchu, kosmetyki,
stymulacje  elektromagnetyczne  (urządzenie  Solus
Talent URO).

Bliższych informacji udziela Recepcja
Hotelu

tel. 74 814 6339, 516 006 646
e-mail:mirjan@pnet.pl

www.hotelmirjan.pl


