
Vážení přátelé,
u příležitosti  1. narozenin provozu naší solné jeskyně SOLANKA, si 

Vám dovolujeme představit nové zařízení,
o  jehož provoz  budou rozšířeny naše služby 

 

tato  revoluční regenerační metoda je známá jako:
POLÁRIUM, CHLADOVÁ TERAPIE, LÉČBA MRAZEM, CRYSAUNA, 

KRYOTERAPIE



Léčba mrazem čili cryo-terapie je poměrně 
nová metoda, při níž se tělo klienta 
vystavuje extrémně nízkým teplotám. 
Bolest zad, kloubů, celulitida či lupénka, 
to jsou jen některé z případů, kdy tato 
metoda vykazuje překvapivě dobré 
výsledky. 

Cryosauna, není nic jiného, než uzavřený 
prostor, v němž klient po dobu 2-3 minut 
zakouší teploty blížící se až -170°C.



JAK CRYOSAUNA FUNGUJEJAK CRYOSAUNA FUNGUJE

Důvod, proč  hluboký mráz cryo-terapie klientovi neublíží, vyplývá ze 
skutečnosti, že Cryosauna uvnitř obsahuje upravený suchý vzduch, 
technicky absolutně zbavený vlhkosti.

Nedochází tedy vůbec ke snížení vnitřní teploty těla, prudce a výlučně se však 
ochladí jeho povrch, což vyústí v obrovské periferní překrvení, urychlení 
metabolismu a hojivých procesů.

Účinkem cryosauny nastane radikální zvýšení hladiny hormonů tlumících 
zánětlivé reakce, nadměrnou aktivitou zatuhlé svaly se uvolňují a na mnoho 
hodin vymizí i dlouhodobá bolest, včetně bolesti zad a bolesti pohybového 
ústrojí vůbec.

Pro dlouhodobý efekt  terapie se doporučuje absolvování deseti až dvaceti 
vstupů do Cryosauny.



Hlavní funkční vlivy CRYOSAUNYHlavní funkční vlivy CRYOSAUNY

• revitalizuje, regeneruje a omlazuje organismus
• bojuje proti celulitidě
• napomáhá při bolestech zad, zánětů, revmatismu
• má pozitivní vliv na defekty pokožky (akné, lupenka)
• posiluje vlasy a nehty
• zpožďuje procesy stárnutí pleti a tvorbu vrásek
• funguje jako prevence proti chřipce, rýmě, posiluje imunitní 

systém
• má pozitivní vliv na potenci, zvyšování libida a erekci
• pečuje o fyzickou i psychickou obnovu funkcí organismu
• bojuje proti obezitě
• urychluje regeneraci a rekonvalescenci po úrazech
• funguje jako prevence proti depresi a psychickému přetížení
• napomáhá modelovat   sportovní postavu 
• ideální k rehabilitaci sportovců
• připravuje a stimuluje sportovcovu fyzickou a psychickou 

kondici před soutěží, zápasem 
• cryo-terapie pomáhá i klientům s roztroušenou sklerózou



           5x ANO: pozitivní účinky cryoterapie5x ANO: pozitivní účinky cryoterapie
• Terapie spočívá, mimo jiné, ve značném periferním překrvení těla.  Překrvení, 

dosahující čtyřnásobných hodnot oproti stavu před započetím kryo-terapie, trvá 
několik hodin, a dochází při něm k výraznému zlepšení metabolismu tkání. 
Rychlejší vyplavování škodlivých produktů metabolismu především 
z myoskeletálního systému má za následek urychlení hojení zranění a 
odstraňování pozůstatků zánětu. 

• Cryosauna odstraňuje bolest.  Po každém pobytu se dostavuje fáze, v němž 
jakoby neexistovala bolest. Tento stav trvá 6 – 8 hodin a je vyvolán přímým 
působením chladu na receptory, zpomaluje se vedení nervových vláken a 
vyplavuje se více endorfinů. Cryo-terapie tu tedy navozuje stav, kdy lze zvýšit 
intenzitu a efektivitu rehabilitace aniž by pacient pociťoval bolest. 

• Cryo-terapie vede ke snížení svalového tonusu.  Důsledkem zpomalení práce 
nervů, příslušného ovlivnění gama motoneuronů, reaktivity Golgiho aparátu a 
mnoha dalších vlivů je rychlejší relaxace a rehabilitace svalového aparátu. Díky 
těmto razantním účinkům objevila Cryosaunu řada vrcholových sportovců, 
horolezců a dalších lidí, kteří často podávájí náročné fyzické výkony. 

• Zvyšováním počtu T lymfocytů zlepšuje Cryosauna výkonnost imunitního 
systému. 

• Cryo-terapie příznivě ovlivňuje psychiku.  Nejen na fyzické, ale i na psychické 
zdraví má terapie pozitivní vliv. Výrazně totiž klesá hladina úzkosti a dráždivosti, 
zlepšují se rozhodovací procesy, pohybová a vizuální koordinace, lepší je i 
přesnost práce a emocionální kontrola, orientace v prostoru i přesnost myšlení. 



         Kdy vsadit na Cryosaunu?Kdy vsadit na Cryosaunu? 

• trápí-li vás bolest zapříčiněná zánětlivým onemocněním pohybového 
systému 

• sužuje-li vás bolest zad, například plotének 
• cryo-terapie je správnou volbou, trpíte-li revmatickými onemocněními 

měkkých tkání 
• jste-li postiženi lupenkou, Cryosauna výrazně napomáhá při postižení kloubů 

a kůže 
• cryo-terapie pomáhá s  primární a sekundární osteoporosou
• Cryosauna je spolehlivým spojencem ve vašem boji s celulitidou 
• cryo-terapie je vhodná pro sportovce a všechny, kteří podávají fyzicky 

náročné výkony, snižuje svalový tonus 
• Urychluje rehabilitaci svalů a kloubů po úrazech 
• Cryosauna řeší některé problémy spojené s přechodem 
• cryo-terapie pomáhá i klientům s roztroušenou sklerózou 



Kontraindikace CRYOSAUNYKontraindikace CRYOSAUNY

   Kryoterapie není vhodná pro klienty:
    *        po infarktu a se srdečními potížemi

    *        po cévní-mozkové příhodě
    *        s vysokým krevním tlakem
    *        onkologickými problémy 

    *        tuberkulózou plic
    *        krvácivými chorobami
    *        hysterickou neurózou

    *        nesnášenlivostí na chlad, zimnici

  NÁVŠTĚVU CRYOSAUNY DOPORUČUJEME KONZULTOVAT 
SE SVÝM OŠETŘUJÍCÍM LÉKAŘEM !!



CENÍKCENÍK

CENÍK CRYOSAUNA JEDNORÁZOVÝ PERMANENTKA
VSTUP 5 vstupů       10 vstupů 15 vstupů

dospělý 280 Kč 1 250 Kč 2 300 Kč 3 150 Kč

děti 6-18let 250 Kč 1 175 Kč 2 150 Kč 2 925 Kč
důchodci a držitelé ZTP 250 Kč 1 175 Kč 2 150 Kč 2 925 Kč

SPECIÁLNÍ NABÍDKA:

permanentka KOMBI
4x vstup do solné jeskyně 1 000 Kč
2x vstup do CRYOSAUNY

Zařízení cryosauny není zdravotnický  prostředek.



KDE NÁS NAJDETE?KDE NÁS NAJDETE?

• Solná jeskyně SOLANKA
• Bartošova 4393
• 760 01 Zlín
•
• www.cryosauna.solankazlin.cz
• www.solankazlin.cz
• E-mail: info@solankazlin.cz
•
• Informace a rezervace:
• 577 018 301, 724 947 466
•
•
• TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU 

http://www.cryosauna.solankazlin.cz/
http://www.solankazlin.cz/
mailto:info@solankazlin.cz

