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FIR
TERAPİ

Gharieni Üçlü Detoks Tedavisi, ‘’MLX I³Dome“ yeni
nesil bir detoks tedavisidir. FIR-Kızılötesi teknolojisini
Plazma ve Işık ile birleştiren bu spa masası bir arada
3 ultra etkili detoks tedavi yöntemi sunmaktadır.

kullanımdan sonra sağlar. Üç terapinin bu
kadar iyi düşünülmüş bir kombinasyonda
kullanılması, her üç tedavinin de tüm bireysel
tedavilerin sonuçlarını desteklemesi ve
çoğaltması nedeniyle çok daha etkilidir.

gerektirmez
Enerji ve Detoksunuzu şarj edin Terapist
Gharieni MLX iDome konsepti, terapiste
Gharieni FIR-teknolojisi, MLX iDome aracılığıyla uzun
dalga kızılötesi ışınlarla vücudun metabolizmasını ve
terlemesini uyarırken, baş kısmındaki ek Plazma ve
Işık Terapisi cihazı (PLT) görünür cilt gençleştirme ve
detoksifikasyon alanı ilk

ihtiyaç duyulmadan bağımsız bir terapi olarak
çalışır. Müşteri MLX ¡Dome ve PLT cihazına
yerleştirildikten sonra, Gharieni MLX iDome
detoks tedavisini desteklemek için hiçbir
manuel terapi gerekli değildir.

IŞIK
TERAPİ

PLAZMA
TERAPİ

İlk kez 1800 yılında bilim adamı Sir William Herschel tarafından keşfedilen Uzak Kızılötesi Işınlar (FIR)
görünmezdir ve güneş ışığında bulunur. İlk araştırma, sadece zaten bilinen görünür ışınların (kırmızı, turuncu,
sarı, yeşil, mavi ve mor) değil, aynı zamanda daha sonra Kızılötesi olarak adlandırılan görünmeyen ışınların da
bulunduğunu keşfetmiştir.FIR, güneş ışığında bulunan ve fotosentezden sorumlu sağlıklı ışınlardır. Bu ışınlar
bitkiler tarafından enerji üretmek için kullanılan ve yeryüzünde yaşamın en büyük kaynaklarındandır. Güneş
enerjisinin yaklaşık% 80'i FIR'dan oluşur ve% 60'ı 10-20 mikron arasındadır. Uzak Kızılötesi Işınlar, görünür
ışıktan daha uzun olan görünmez ışık dalga boylarıdır. Güvenli ve faydalı FIR, tam elektromanyetik spektrumda,
fiziksel rahatsızlıkları ve hastalıkları tedavi etmek / hafifletmek için çok uzun süredir etkili bir şekilde kullanılan
bir enerji grubudur. Tüm canlı organizmalar güneşten dünyaya ulaşan doğal elektromanyetik radyasyona
maruz kalırlar. Bu görünmez ışık dalga boyları vücudun hücreleri tarafından emildiğinde, ısı olarak hissedilir ve
ısınma hissi verir. Kızılötesi saunalar, radyasyonu kontrollü bir ortamda ve uygun bir tedavi süresi içinde veren
yollardan (ve belki de en eskiden) sadece biridir. Saf Uzak Kızılötesi Radyasyon (FIR) sağlamak için daha iyi
teknolojinin geliştirilmesi ile, etkilerinden faydalarının tanınması son birkaç yılda önemli ölçüde artmıştır ve
şimdi tüm dünyadaki sağlık protokollerine dahil edilmiştir

FIR Terapi

Enflamasyon
sertliği
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uyarır
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Fiziksel
çabalardan
sonra
iyileşmeyi
artırır

Kan
dolaşımını
arttırır

C vitamini keşfeden Nobel Ödülü sahibi
Albert Szent-Györgyi, güneşten gelen
tüm enerjinin bize derin etkileri
olduğuna inanıyordu. Araştırmaları, ışığın
kelimenin tam anlamıyla vücudun temel
biyolojik
işlevlerini
uyarabildiğini
göstermiştir. Günümüzün araştırması Far
Infrared'in diğer faydalar arasında
metabolizmayı gerçekten teşvik ettiğini
göstermektedir. FIR güneş yanığına
neden olmaz ve cilde zarar vermez ve
bunu yapan Ultraviyole Işık ile
karıştırılmamalıdır.

MLX i DOME
MLX DOME INFRARED TEKNOLOJİ BAŞLICA FAYDALARI ;
- Bir MLX Dome oturumu seansında derin terleme deneyimi, 20 kilometreyi koşmaya
eşdeğerdir.
- Far-infrared ısı güneşi yaşam kaynağımız yapan ısıdır. Güneşe çıkan çocukların
kemiklerinin gelişmesi, güneş alan bir bitkinin büyümesi ve meyvesinin gelişmesi,
güneş alan bir evin daha sağlıklı olması bize bunu kolayca gösterebilir. Bu ışınların
en ilginç özelliği direkt olarak nesneleri ısıtıyor olmasıdır.
- Bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Yağ yakımını arttırır ve kilo kaybına yardımcı olur.
- Vücutta bulunan ağır metallerin ve deride bulunan toksinlerin atılmasını sağlar.
- Kas ve eklem ağrılarını giderir ve iyileşmeyi hızlandırır.
- Kan dolaşımını arttırır.
- Metobolizmayı hızlandırır.
- Vücutta bulunan ağır metallerin atılmasına yardımcı olur.
- MLX Dome, özellikle hücresel yenilenme yoluyla gençleştirici cilt yararları sağlar.
Kırışıklıkların görünümünü azaltarak, cildi pürüzsüzleştirerek, sıkılaştırarak ve
yenileyerek, ten rengini parlatmaya yardımcı olur.
- MLX Dome, cildin yaşlanmasına neden olabilecek olumsuz etkileri durdurmaya
yardımcı olur.
- "Beynini detoksifiye ederek" uykunuzu iyileştirmeye yardımcı olur,
- Derin rahatlama sağlar.
- Vucutta bulunan endorfin salınımını teşvikler ve kireçlenme gibi rahatsızlıkların
hafifletilip giderilmesine yardımcı olur.

Plazma
Terapi
Sorunlu cilt, yaşlanma
karşıtı ve canlanma için
plazma
Plazma Terapisi kozmetik tedaviler için
yenilikçi bir yöntemdir. Uygulama
sırasında,
müşteriler,
uygulanan
elektriksel olarak negatif yüklü iyonlar
şeklinde oksijen enerjisi (O2) solurlar.
Yararları:
• Birkaç uygulamadan sonra görünür cilt
gençleştirme
• Cilt sağlığının korunması
• Sorunlu ciltte gözle görülür iyileşme
• Canlılık ve esnekliğin artması
• Tüm organizmada metabolizmanın
olumlu desteği
Kuantum
fiziğinin
bulgularına
dayanarak, Plazma Terapisi, ortam
havasından toplanan ve daha sonra Işık
terapisi ile birleştiği özel olarak
kaplanmış PLT cihazına yönlendirilen
negatif iyonlardır. İyonlar cilde nüfuz
ederek hücre metabolizmasını uyarırken
ağız ve burun yoluyla eşzamanlı soluma
olur, böylece organlar ve kaslar da dahil
olmak üzere tüm vücut için olumlu
faydalar sağlar.

Ne kadar fazla, o kadar iyi !
Sağlıklı ve mutlu olmak için; hayatınızda
negatif iyonlara yer açın !
Enerji düzeyimiz, sağlığımız ve ruh halimizin
iyileşmesine destek olması için vücudumuzun
elektriğe ihtiyacı vardır ve bunu sağlayan oksijen
moleküller tarafından solunan negatif iyonlardır.

Ofis
Üretim tesisi
Alışveriş merkezi
Yerleşim bölgeleri
Orman
Kaplıcalar
Şelalelerde

Plazma terapi

Işık
Terapi

Işık tedavisi:Bilimsel olarak
kanıtlanmış ve etkili
Işık tedavisi uzun zamandır bilinmektedir ve uzun
yıllardır tedavilerde başarıyla kullanılmaktadır.
Renkli ışığın etkisi negatif iyonlarla güçlendirilir.

Renkli ışık tedavisi için
uygulama alanları
Kırmızı ışık:

Kırmızı ışık tedavisi uygulamaları:

Yeşil ışık:

• Kollajen oluşumu / kollajen sentezinde artış
• Cilt onarım ve yenileme (yaşlanma karşıtı)
• Skar dokusunu önler ve azaltır
• Yara iyileşmesini destekler
• Hücrelerdeki ATP'yi uyarır ve hücresel
çoğalmayı
arttırır

Rejenerasyon ve yenilenme (Bağışıklık
Sistemi, kas ve doku hücreleri)

Yeşil ışık tedavisi uygulamaları:
• Detoksifikasyon
• Dezenfekte sağlar
• Stresi azaltır
• Bağışıklık sistemini güçlendirir
• Kas ve kemik yapısını güçlendirir
• Afrodizyak ve cinsel istek uyandırıcı

Mavi ışık tedavisi uygulamaları:
• Egzama / sedef hastalığı
• Akne▪ Antiseptik ve dezenfekte
• Antienflamatuar etki ve cilt izlerinin azalması
• Anti sebum üretimi
• Ciltte bulunan sinirleri hafifletir
• Bağışıklık sistemini güçlendirir

Kollajen oluşumu / bağ dokusu - (Cilt sıkılığı)

Mavi ışık:
Dermatolojik kullanım (Sedef hastalığı
akne benzeri cilt durumu, - cilt lekeleri)

MLX i DOME
Özellikleri:
• Gharieni FIR-teknolojisi
• Uzatılabilir kızılötesi kubbe
• Yüksekliği ayarlanabilir (sadece MLX
iDome Electric)
• Geniş çekmece
• Standart döşeme rengi: Beyaz (ek ücret
karşılığında farklı renkler)
• Beyaz veya venge renkli taban, diğer
dekorlarda isteğe bağlı

Gharieni MLX ¡Dome Statik
• Masa yüzey yüksekliği: 54 cm
• Uzunluk: 225 cm
• Toplam genişlik: 90 cm
• Masa yüzey genişliği: 70 cm
• Masa yüzeyinin yük kapasitesi: 350 kg

Gharieni MLX ¡Dome Elektrik
• 2 motorla elektrikle ayarlanabilir
• Masa yüzeyi yüksekliği: 54-94 cm
• Uzunluk: 225 cm
• Toplam genişlik: 90 cm
• Masa yüzey genişliği: 70 cm
• Kaldırma kapasitesi: 300 kg
• Masa yüzeyinin yük kapasitesi: 350 kg

TAKING
WELLNESS
TO THE
NEXT LEVEL

