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Wanna Duo Ofuro By Manor House
Wanna Duo Ofuro by Manor House powstała na wzór wysokich japońskich wanien ofuro, które łączą
dobroczynny dla organizmu wpływ kąpieli w wysokiej wannie z romantyczną kąpielą we dwoje.
Kąpiele Ofuro w głębokich wannach w pozycji siedzącej
są nie tylko przyjemne i odprężające, niosą także wiele
prozdrowotnych korzyści. Wanna Duo Ofuro
została opracowana w taki sposób, aby wygodnie mogły z niej
korzystać dwie osoby na raz. Specjalna konstrukcja siedziska
pozwala swobodnie siedzieć z nogami wyciągniętymi pod
siedzisko drugiej osoby lub wsuniętymi pod własne. Wanna
Duo Ofuro by Manor House do kąpieli leczniczych gwarantuje
większy komfort użytkowników, praktyczne montowanie wanny
oraz oszczędność wody przy wysokości zewnętrznej ok. 100 cm.
Pomysł na powstanie Wanny Duo Ofuro zrodził się z dużej
popularności hotelowych pokoi z wysokimi wannami (pokoje
ofuro) w mazowieckim kompleksie Manor House SPA ✭✭✭✭
– Pałac Odrowążów✭✭✭✭✭. Jest to enklawa dla dorosłych pierwszy i najlepszy w Polsce hotel bez dzieci - przepełniona
ciszą i spokojem, dlatego wielu gości przyjeżdża tu na
romantyczne pobyty. Właściciele postanowili więc wprowadzić
wanny Ofuro dla dwojga, a że takie rozwiązanie nie było
dostępne na rynku, stworzyli autorski projekt dwuosobowych
wanien Duo Ofuro by Manor House. Umożliwiają one kąpiel
z wykorzystaniem ciśnienia hydrostatycznego wysokiego słupa
wody, który korzystnie działa na organizm, ponadto jest to
idealna okazja do spędzenia nastrojowych chwil w intymnej
atmosferze z bliską osobą.
Wybierając się do tego przepełnionego dobrą energią Hotelu
z unikatowym Biowitalnym SPA, warto wybrać pokój
z możliwością kąpieli Ofuro. Dla par ceniących sobie wspólny
czas we dwoje i zmysłowe doznania najlepszy będzie pokój
wyposażony w Wannę Duo Ofuro. Kąpiel w gorącej wodzie
(zalecana temperatura między 38–42 stopni Celsjusza) z solami
lub aromatycznymi olejkami zawierającymi zdrowotne
substancje, które skuteczniej wzbogacają organizm wchłaniając

się przez skórę niż suplementy diety, trwa kilkanaście minut.
Następnie naprzemiennie spłukujemy ciało zimną i ciepłą wodą
(metoda Kneippa) oraz nacieramy ciało balsamem i owijamy
się ręcznikiem lub yukatą (tradycyjny japoński strój kąpielowy
z bawełny). Całość rytuału dopełnia wypicie zdrowotnej
herbaty.
Już w Starożytności wierzono, że woda nie tylko uzdrawia ciało,
ale także oczyszcza duszę. Dla Japończyków, którzy słyną
z długowieczności, rytuał kąpieli w wysokich wannach jest
synonimem luksusu – w dzisiejszych czasach tylko najbogatsi
z nich mają wanny Ofuro w domowych łazienkach.
Dzięki patentowi Manor House teraz Wannę Duo Ofuro można
już nabyć na wyłączność do domowego azylu. Będzie piękną
i zarazem funkcjonalną ozdobą łazienki lub pokoju kąpielowego,
a nawet sypialni – takie rozwiązanie architektoniczne staje się
coraz popularniejsze również w Polsce.
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