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Wanna Duo Ofuro - nowość Manor House
Dwuosobowa wysoka wanna ofuro łączy dwie funkcje – korzystne
dla zdrowia kąpiele z romantycznymi chwilami we dwoje. Ten
autorski projekt wyróżnia także oszczędność wody. Wanna Duo
Ofuro by Manor House jest już dostępna na rynku.
Zastosowanie wody i kąpieli w celach leczniczych jest powszechnie
znane od wieków i ma bogatą tradycję w różnych kulturach. Kąpiele
w zależności od temperatury wody, czasu trwania, obszaru i stopnia
zanurzenia ciała, czy też właściwości chemicznych wód mineralnych, spełniają różne funkcje. Obok
efektów terapeutycznych, takich jak działanie przeciwbólowe, poprawiają krążenie krwi i zwiększają
odporność organizmu. Istotną zaletą różnych rodzajów i odmian kąpieli jest relaks jaki niosą.
Hydroterapia wykorzystuje reakcję organizmu na bodźce zewnętrzne: temperaturę, wyporność
i nacisk, ale także skład wody. Dobroczynne dla zdrowia mikro- i makroelementy wnikają się podczas
kąpieli przez skórę jak przez membranę i wchłaniają się skuteczniej niż przez układ pokarmowy.
Zabiegi z wykorzystaniem wody wzmacniają ogólną odporność organizmu, niwelują bóle kręgosłupa
i nerwobóle, pomagają też cierpiącym na choroby stawów, reumatyzm, otyłość, cukrzycę
i dolegliwości skórne. Ponadto kąpiele uspokajają, odprężają i poprawiają nastrój. Niwelują również
stany przemęczenia, wyczerpania i nadmierny stres.
„Słynący z długowieczności Japończycy wierzą, że woda nie
tylko uzdrawia ciało, ale oczyszcza też duszę. W dzisiejszych
czasach rytuał kąpieli w wysokich wannach wciąż jest
synonimem luksusu - tylko najbogatsi mieszkańcy Kraju
Kwitnącej Wiśni mają wanny ofuro w domowych łazienkach.
To właśnie z ich doświadczenia zaczerpnęliśmy kąpiele ofuro,
które stały się jedną z cech charakterystycznych naszego
hotelu SPA. Pokoje ofuro z wysokimi wannami niezmiennie
cieszą się dużą popularnością Gości, dlatego opracowaliśmy
własny, chroniony patentem, projekt dwuosobowej wanny
ofuro.” – mówi Grażyna Wrona, Prezes Zarządu Manor
House SPA i dodaje: Pierwsze egzemplarze - idealne do
hydroterapii we dwoje - wzbogaciły już wybrane hotelowe
łazienki w Manor House SPA. Zdecydowaliśmy się także pójść
krok dalej – wprowadziliśmy wannę Duo Ofuro do sprzedaży. Teraz można korzystać
z prozdrowotnych dobrodziejstw kąpieli w wysokiej wannie oddając się romantycznej kąpieli we dwoje
w komfortowych warunkach i intymnej atmosferze nie tylko w naszym hotelu, ale też mieć taką wannę
do prywatnego użytku w domowym zaciszu”.
Wanna Duo Ofuro została opracowana w taki sposób, aby wygodnie mogły z niej korzystać dwie
osoby równocześnie w pozycji siedzącej, przy maksymalnej wysokości słupa wody oraz przy
minimalnych wymiarach i minimalnym zużyciu wody. Możliwość umieszczenia nóg pod
przeciwległym siedziskiem minimalizuje zużycie wody w stosunku do innych dostępnych na rynku
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dwuosobowych wanien. Ta unikatowa konstrukcja pozwala napełnić wannę Duo Ofuro podobną
ilością wody jaką napełnia się tradycyjne wanny jednoosobowe. Wanna ma ok. 100 cm wysokości.
Kąpiel w pozycji siedzącej, którą umożliwia głęboka wanna
ofuro, niesie wiele korzyści dla zdrowia. Dzieje się to za
sprawą leczniczego działania ciśnienia hydrostatycznego
wysokiego słupa wody. W trakcje kąpieli w pozycji pionowej
największemu ciśnieniu są poddane stopy na dnie wanny (im
wyżej, tym nacisk wody na poszczególne partie ciała jest
mniejszy). Napór wody występujący podczas kąpieli
w wysokich wannach powoduje większe wypełnienie krwią
serca i dużych naczyń, rośnie też ciśnienie krwi w prawym
przedsionku serca, które pracuje sprawniej, tak jak gruczoły
dokrewne. Wzmacnia też mięśnie i stawy. Wpływa
korzystnie na oddychanie oraz układy: nerwowy, pokarmowy
i hormonalny. Ponadto poprawia krążenie krwi, przez co zwiększa się dotlenienie poszczególnych
komórek organizmu, a w konsekwencji ma działanie nie tylko prozdrowotne, ale też upiększające.
Do relaksujący kąpieli można dodawać płatki kwiatów,
aromatyczne olejki i sole kąpielowe, które wzbogacają
zmysłowe doznania. Ciało osoby regularnie korzystającej
z kąpieli ujędrnia się i przyswaja przez skórę cenne minerały,
która staje się rozświetlona i wygładzona. Po kąpieli warto
spłukać ciało na przemian zimną i ciepłą wodą (metoda
Kneippa), a następnie wmasować w skórę balsam i owinąć
się yukatą (tradycyjny japoński strój kąpielowy z bawełny).
Całość rytuału dobrze zakończyć wypiciem ziołowej herbaty.
Więcej informacji na stronach:
i www.wannaduoofuro.pl
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Kontakt dla mediów: Biuro Prasowe Manor House SPA: Justyna Kurowska; tel.: 607 085 850; e-mail: justyna.kurowska@manorhouse.pl
Manor House SPA – tu historia łączy się z luksusem i energią
Mazowiecki kompleks pałacowo-parkowy Manor House SPA z pięciogwiazdkowym Pałacem Odrowążów, klimatycznym
czterogwiazdkowym hotelem w zabytkowej Stajni Platera i Termach Zamkowych jest enklawą spokoju i dobrej energii. To jedna
najstarszych rezydencji ziemiańskich w Polsce. Św. Jacek Odrowąż, właściciel Chlewisk w XII w., jako jedyny Polak został wyróżniony
posągiem na placu przed Katedrą św. Piotra w Rzymie. Dziś w stylowych wnętrzach można zaznać prawdziwie królewskich snów,
a urzekające piękno natury i ponadczasowa elegancja arystokratycznych tradycji sprawiają, że czas tu zwalnia. Manor House SPA - hotel dla
dorosłych, przyjazny weganom i alergikom - to urokliwe miejsce dla ciała, duszy i umysłu. Można skorzystać tu z energetycznych zabiegów
w Gabinetach Bioodnowy z najlepszym od lat holistycznym SPA w kraju i Akademią Holistyczną Alchemia Zdrowia®, zrelaksować się
w Łaźniach Rzymskich oraz w pierwszym w Polsce bezchlorowym basenie z plazmatyczną wodą ożywioną metodami Grandera i dr.
Keshego. Wspaniałym dopełnieniem luksusowego wypoczynku są wyśmienite dania tradycyjnej kuchni polskiej i wegańskiej oraz autorska
„Dieta Życia”. Kompleks w Chlewiskach otoczony jest zabytkowym parkiem z pomnikami przyrody z energetycznym Ogrodem Medytacji
i Witalną Wioską® SPA. Jest to także Polskie Centrum Biowitalności o potwierdzonym oddziaływaniu energetycznym do 30.000 jednostek
w skali Bovisa.
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