HIDROTERAPIA
UN
T R ATA M E N T
DE SEZON?
Caracterizat` de un stil aparte,
hidroterapia ofer` op]iuni
multiple în remodelarea [i
între]inerea corporal`:
tratamente anticelulitice, de
sl`bire radical`, de redare a
fermit`]ii pielii, de tonifiere a
musculaturii [i îmbun`t`]ire a
circuitului sangvin iar în mijlocul
verii toride încânt` [i
revigoreaz` aproape
instantaneu dar... cel mai adesea
neglij`m aceasta terapie pe
durata iernii. În timpul iernii ne
confrunt`m cu probleme de
genul circula]iei periferice
defectuoase - mâini [i picioare
mereu reci, senza]ie de frig
accentuat`, r`celi [i gripe,
guturai. La care ad`ug`m lupta
cu celulita, kilogramele în plus,
vergeturile, centimetrii în plus de
pe coapse [i talie.
Sistemele de hidromasaj au avansat tehnologic
dincolo de limitele clasice iar Capsula Clinique
este unul din motivele pentru care hidroterapia
nu trebuie ocolit` nici m`car în perioada iernii.
O gam` impresionant` de terapii care ofer`
tratamente complexe [i complete de
remodelare corporala [i de relaxare. Fiecare
[edin]` ofer` senza]ia de bun`-stare, relaxare
atât de c`utat` în acest sezon.

dilat` vasele de sânge asigurând o bun`
irigare [i astfel o excelent` metod` de
eliminare a celulitei. În cazul infrasaunei este
înc`lzit corpul [i mai pu]in aerul ambiental,
ac]ionând astfel direct asupra straturilor de
adipocite.

Saun` umed`/uscat` - o ingenioas` îmbinare
a hidroterapiei cu radia]iile infraro[ii
Infrasauna este o metod` deja binecunoscut`
în domeniul beauty pentru capacitatea de a
induce în profunzimea ]esuturilor organismului
temperaturi ridicate, eliminând aspectul
capitonat al pielii [i, evident, senza]ia de frig.
Dac` ad`ug`m la ac]iunea lor hidromasajul, ne
bucur`m de tratamente complexe de
remodelare corporal`, cu rezultate fabuloase.

Hidromasaj, masaj cu bule de aer, Du[ Vichy
În perioada iernii sistemul imunitar sl`be[te
accelerat [i starea de oboseal` se instaleaza
mai repede. Masajul cu bule de aer are o
ac]iune blând` dar extrem de eficient` asupra
musculaturii, articula]iilor [i punctelor de
acupresur`, atenuând durerile cauzate de
întinderi musculare, entorse sau luxa]ii. Este un
masaj extrem de relaxant ce declan[eaz`
reac]ii accelerate ale sistemului limfatic [i
metabolismului asigurând o digestie u[oar`, o
rapid` eliminare a toxinelor din organism [i,
totodat`, o atenuare a insomniilor.

Unul din motivele principale pentru care celulita
este greu de îndep`rtat este fibrozarea
]esuturilor grase cu consecin]` - irigarea
sangvin` foarte slab` a zonelor respective.
C`ldura infraro[iilor, împreun` cu c`ldura apei,

Jeturi de ap` - aer pozi]ionate dup` modelul
ergonomic al anatomiei corpului - în dreptul
t`lpilor, musculaturii gambelor, în zona
încheieturilor mâinii - creeaz` efecte similare cu
cele generate de reflexologie: ajut` nu doar la
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eliberarea tensiunilor acumulate peste zi, ci [i la
îmbun`t`]irea radical` a circulatiei sangvinice
de la centru spre periferie, eliminând senza]ia
de picioare sau mâini "reci ca ghea]a"!
Jeturile de ap` pozi]ionate pe orizontala
capsulei ofer` senza]ia de imponderabilitate [i
relaxare dar, în acela[i timp au eficien]`
dovedit` în redarea tonusului muscular [i
fermit`]ii pielii. Excelent pentru refacerea
func]iei naturale a pielii de regenerare [i
protec]ie, Du[ul Vichy confer` o senza]ie de
catifelare [i o str`lucire aparte.
Vibromasaj
Senza]ia de imponderabilitate este accentuat`
de masajul vibra]ional - mi[c`ri oscilatorii
ritmice, cu presiuni intermitente. Efecte notabile
se înregistreaz` atât în materie de relaxare
cât [i în tratarea celulitei.
Aromaterapie, Cromoterapie, Meloterapie - un
plus de eficien]` [i relaxare
Aromaterapia este adeseori complementar`
hidroterapiei [i infrasaunei. Uleiurile esen]iale
utilizate se volatilizeaz` mai u[or sub influen]a
c`ldurii generate, înv`luind corpul în arome
relaxante sau, dup` caz, revigorante.

Cromoterapia, de asemeni, este asociat`
hidroterapiei datorit` beneficiilor aduse
organismului de culori. Fiecare culoare are
dozat` energie cu capacitate de vindecare
care ac]ioneaz` asupra corpului. Pentru un plus
de relaxare este recomandat` culoarea
albastr` care regleaz` ritmul respirator. În
îmbun`t`]irea circula]iei sangvine [i refacerii
nivelului de energie este recomandat`
culoarea verde, în timp ce galbenul stimuleaz`
sistemul limfatic, iar ro[ul reface tonusul muscular
[i activitatea inimii.
Meloterapia este întâlnit` tot mai des în
tratamentele Spa al`turi de hidroterapie,
aromaterapie [i cromoterapie, cu scopul de a
revitaliza nu doar fizicul ci [i psihicul.
Cercet`torii au dovedit de-a lungul mai multor
studii c` meloterapia este un sprijin excelent în
dep`[irea momentelor de tensiune [i oboseal`.
Poate p`rea surprinz`tor dar în anotimpul rece
tratamentele hidroterapeutice se dovedesc a
fi chiar mai pl`cute decât în celelalte
sezoane.
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