snoezelen
SNOEZELEN – AROMATERAPIE
Aromaterapie je jednou z velmi důležitých součástí terapie SNOEZELEN. Lze ji provádět jak s pomocí speciálních přístrojů – ventilátorků, které šíří esence do
prostoru pomocí vzduchu a využívají přitom olejových esencí na speciální kartuši tak vonných solí, umístěných ve speciálním prostoru malého přístroje,
kombinovaného s muzikoterapií. Další možnosti rozšiřování aromaterapie jsou vodní kaskády s éterickými oleji nebo klasická aromalampa, kde rozšiřování vůně
se provádí pomocí svíčky a esence, nakapané do trochy vody.
AROMASTREAM – velmi příjemný přístroj pro rozšiřování vůní ze speciálních silic esenciálních olejů. Několik kapek esence nakápneme jednoduše na kartuši, která
je velmi jednoduše z přístroje vyjímatelná a vložíme zpět. Pak pustíme buď 1. nebo 2. stupeň a v několika vteřinách se do prostoru šíří příjemná vůně zvolené
esence. 6-11313 2 100,- (105 €)
Kartuše výměnná 6-11314 150,- (7,5 €)
ENTSPANNUNGSOASE – oáza uvolnění pomocí přístroje, který kombinuje aromaterapii s muzikoterapií. V tomto speciálním malém přístrojíčku je možno kombinovat
několik esencí – levandule, citronová tráva, bergamot apod. s hudbou, která je přímo zabudovaná do přístroje, např. zvuk moře, pramen vody, ptačí zpěv atd. Je
to velmi příjemné zařízení, vhodné i pro zklidnění dětí před spánkem, naprosto bezpečné a s dlouhotrvajícím efektem vůní esencí, integrovaných do minerálních
krystalických solí. 6-11315 2 900,- (145 €)
Sada 4 ks solí s esencemi 6-11316 480,- (24 €)
PRAMÍNEK ESENCIÁLNÍ VODY – je novinka, která zahrnuje talířek s kuličkou, ze které vyvěrá pramínek vody (cirkulační způsob), nasycený vhodnou vybranou esencí.
Tím, jak se voda převaluje přes kuličku současně zvlhčuje vzduch. Velikost je 30x30x16,5 cm a vytvoří překrásný doplněk místnosti. Také je vysoce účinný.
6-11317 4 200,- (210 €)
Pramínek nemusí být jen v podobě kuličky, ale také spirálky. Cena je stejná.
Sada speciálních esencí, složená ze 3 ks
6-11318 690,- (34,50 €)
DALŠÍ TYPY AROMATERAPIE:
- vonné svíčky
- keramické lampičky pro svíčku, která zahřívá vodu s kapkami zvolené esence
- porézní keramické destičky a kameny, na které se esence nakape
- bylinkové sáčky, které se průběžně doplňují bylinkovou esencí
NABÍZÍME VELKÉ MNOŽSTVÍ LAMPIČEK, ESENCÍ I VONNÝCH SVÍČEK – vyžádejte si samostatný katalog.
PRO AROMATERAPII POUŽÍVEJTE ZÁSADNĚ PŘÍRODNÍ ESENCE, NIKDY SYNTETICKÉ! JSOU VĚTŠINOU NA BÁZI CHEMICKÝCH ROZTOKŮ A MOHOU BÝT I
ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ, ZVLÁŠTĚ TÝKÁ-LI SE TERAPIE MALÝCH DĚTÍ, STARÝCH A POSTIŽENÝCH KLIENTŮ. ROVNĚŽ DÉLE VONÍ. VYŠŠÍ CENA VYVÁŽÍ
ROZHODNĚ JEJICH ÚČINNOST.

Novinka
SNOEZELEN – ostatní světelná terapie

Světelnou terapii lze řešit mnoha způsoby (světelné vodní sloupy – viz druhá
nabídka) – světelné kabely pro přímý dotyk, promítání světelných efektů na strop
či na stěnu, hvězdný strop se zrcadlovou koulí, koberec se světelnými efekty
mléčné dráhy, závěsné stěny ze světelných kabelů, laserové světlo a další.
Prostor se světelnou terapií by měl být barevně sladěn a doplněn dalšími efekty
a přístroji (vyžádejte si naše další nabídky).
Hvězdný strop – je složen z podvěšené sítě se světélky, která pulzují a různě mění
intenzitu svítivosti a typy blikání. Celá síť bývá kryta průsvitným baldachýnem v
barevném ladění pro daný prostor (bílá, tmavá modrá, zelená apod.). Materiál,
barva a další dle dohody s klientem. Světelná síť je upevněna ve speciálním
systému tak, aby bylo možné baldachýn jednoduše sejmout a čas od času vyčistit
a případně vyměnit nefunkční žárovičky. Pro větší prostory se doporučuje použít
více sítí, doprostřed kotvit zrcadlovou kouli. V případě, že je baldachýn
tmavomodrý, evokuje tak dojem nočního nebe s měsícem uprostřed. Lehké
nasvícení zrcadlové koule je pak automaticky ze žárovičkových sítí. V případě
bílého baldachýnu nebo vyrobeného z méně průhledné látky je obvyklé, že se
zrcadlová koule ještě zasvěcuje barevnými efekty.
Cena 1 pole světelného stropu (v rozměru cca 2,8x1,5 m) včetně kotvení (bez
baldachýnu) je 6-11319 25 900,- (1 295 €) – dodávka včetně montáže.
Každé další pole navíc (v případě větších místností) 6-11320 8 000,- (400 €)
Baldachýn – cenu lze stanovit podle druhu látky, velikosti místnosti a složitosti
upevnění.
Před instalací hvězdného nebe je nutné kontaktovat náš servis kvůli přípravě
el.instalace a dodat kvalitní náčrtek místnosti.

všechny ceny jsou uvedeny bez DPH
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