
 

SUNSHOWER - slnko do Vašej kúpeľne   

Kam nechodí slnko, tam je priestor pre SUNSHOWER! 

Jediným dotykom zažnete liečivé svetlo a vystavíte svoje telo jeho lúčom. Na vlastnej koži 

pocítite jeho blahodarné účinky na svoje zdravie. Slnko je zdrojom života. Vpustite ho k sebe 

domov! So SUNHOWER je to tak jednoduché ako nikdy predtým. 

Úplne nový produkt na slovenskom trhu – svetelná terapia počas sprchovania   

Slnečné sprchy SUNSHOWER sa inštalujú do sprchového kúta, do nových aj existujúcich kúpeľní. 

Modely môžu byť s infračerveným žiarením /IR/ alebo kombinované s ultrafialovým svetlom 

/UV-B/. SUNSHOWER kombinuje bezpečnú svetelnú terapiu s každodenným sprchovaním.  

Produkty spĺňajú všetky prísne smernice EÚ na ich inštaláciu. Produkty holandskej spoločnosti 

SUNSHOWER boli okrem toho testované európskymi skúšobnými agentúrami a majú značku 

kvality CE. SUNSHOWER vyhovuje tým najprísnejším požiadavkám. 

 

 

 



Slnko ako zdroj života

 

ULTRAFIALOVÉ ŽIARENIE /UV-B/ 

Udržiavajte si hladinu vitamínu D 

Vitamín D má kladné účinky na naše 
zdravie, ako je udržiavanie našej odolnosti, 
absorpciu vápnika a fosforu, znižovanie 
zdravotných rizík a udržiavanie svalovej sily. 
Tvorba vitamínu D je preto dôležitá pre 
každého. 
 Primeraná dávka UV svetla zabezpečuje to, 
že pokožka si udržiava zdravú farbu aj počas 
jesenných a zimných mesiacov. 

 

 

Slnečné svetlo (UV) 

 • Zdvojnásobuje hladinu vitamínu D 
• Znižuje depresiu na jeseň a v zime 

• Zlepšuje vašu náladu a budete sa cítiť viac 
„fit“ 

• Pôsobí protizápalovo 
• Uvoľňuje chronické stavy pokožky 

• Poskytuje rovnováhu v rytme dňa a noci 
• Dáva vám zdravú farbu 

 
 
 
 

 

INFRAČERVENÉ ŽIARENIE /IR/ 

 

Energia infračerveného svetla preniká 
hlboko do nášho tela, čo spôsobuje pohyb 
molekúl a týmto spôsobom tvorí teplo. Toto 
teplo zvyšuje teplotu tela, pričom okolie sa 
pociťuje ako chladné. Okrem pocitu pohody 
a relaxácie infračervené žiarenie znižuje 
problémy s chrbtom a krkom, bolesť svalov 
a reumatické problémy a stimuluje krvný 
obeh. 

 

 

Infračervené svetlo (IR) 

• Znižuje problémy s chrbtom a krkom 
• Uvoľňuje bolesti spôsobené artritídou 

• Zabezpečuje uvoľnené svalstvo 
• Uvoľňuje stuhnutia 

• Podporuje krvný obeh, ktorý potom 
rýchlejšie odstraňuje nečistoty 

• Zlepšuje prietok krvi, ktorý urýchľuje 
prísun živín 

• Hĺbkovo a efektívne čistí pokožku 
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