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Mobilná himalájska soľná kabína 
 

V dnešnej dobe ľudia, medzi nimi aj deti, sú vystavené mnoho vplyvom 
škodlivým na zdravie. Elektronické zariadenia, smog a dym rozrušujú 
prirodzenú rovnováhu kladných a záporných častíc vo vzduchu. Náš celkový 
duševný a telesný stav vo veľkej miere závisí od kvality nadýchaného 
vzduchu. Vysoký obsah pozitívnych iónov spôsobuje zhoršenie celkového 
duševného a telesného stavu, psychickú slabosť, spôsobuje nespavosť, môže 
spôsobiť oslabnutie imunitného systému u človeka. Kryštalická soľ z Himalájí 
je podľa našich poznatkov najčistejšia a najdobroúčinnejšia soľ. Približne pred 
250 mil. rokmi v geologickej periode Trias (Mezozoikum) pod vplyvom 
slnečného žiarenia sa praoceán vyparil a v bývalých zátokách ostala čistá 
kryštalická soľ. Tieto soľné ostrovy pri vzniku Himalájí približne pred 70 mil. 
rokmi sa čiastočne dostali do útrobia Zeme, kde pod vplyvom vysokého tlaku 
sa zlisovali. 

Takže táto kryštalická soľ pochádza z obdobia, keď naša Zem bola ešte v 
prirodzenej rovnováhe, a nezískajú ju destiláciou z dnešného znečisteného 
mora. Himalájska kryštalická soľ sa dnes nachádza v hĺbkach Himalájí a do 
dnešného dňa ju ťažia ručne prirodzeným spôsobom. 
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Himalájska kryštalická soľ a zdravie 

Prirodzená kryštická soľ nie je žiadnym liekom, je v pravom slova zmysle 
potravinou. Vďaka svojim špeciálnym vlastnostiam nám dodáva energiu, 
rovnováhu, má neutralizačné a očisťujúce účinky. Neexistuje lepší, 
prirodzenejší spôsob, ako kombinácia roztoku kryštalickej soli a vody, ktorá 
dokáže reštartovať homeostázu a vrátiť organizmu rovnováhu. Už stáročia je 
známym faktom, že klíma soľnej bane a soľnej jaskyne má liečebné účinky na 
rôzne choroby dýchacích ciest a dýchacích orgánov, na kožné problémy, na 
problémy kĺbov. Soľná terápia je detoxikačným liečebným spôsobom. Je 
známe, že soľ má vysoké rozpúšťacie vlastnosti, inhalované soľné kryštály 
rozpúšťajú viskózny hlien, ktorý sa potom lepšie odstraňuje z dýchacích ciest, 
tým pádom umožňuje samočistenie dýchacích ciest. Soľná kabína s 
himalájskou soľou ponúka prirodzenú liečbu pre ochranu nášho zdravia. V 
himalájskej kabíne vládne unikátna, bakteriologicky mimoriadne čistá 
mikroklíma. Vzduch v kabíne je naplnený minerálnymi látkami a blahodarnými 
mikroorganizmami, má stálu teplotu (20-22 °C), má na zdravie prospešný 
negatívny náboj. Okrem toho obsahuje chemické látky – jód, draslík, horčík, 
selén – a iné minerály, ktoré sú nevyhnutné k zdravému fungovaniu 
organizmu. 

Najdôležitejším liečebným účinkom himalájskych soľných kabín je vplyv na 
sliznice dýchacích ciest, a na hladkú svalovinu priedušiek. Tieto minerály v 
prirodzenom stave dávajú šlachetnosť a efektívnosť soľnej terapie. Jedna kúra 
v himalájskej soľnej kabíne vyhovuje účinkom jedného celého dňa na 
morskom pobreží! 
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Jedinečné vlastnosti kryštalickej soli z Himaláje: 

• obsahuje 84 druhov minerálnych látok a stopových prvkov 
• je úplne čistá, bez znečistovania a bez nečistôt z okolia 
• vzhľadom na zloženie a vzniku má jedinečnú farebnosť a krásu 

Účinky himalájskej soľnej terapie: 

• Používaním soli vieme pomôcť nielen pri ochorení dýchacích ciest, ale 
napr. pri alergických ochoreniach, sennej nádche a pri zoslabnutí 
imunitného systému 
• Zvyšuje kvalitu spánku 
• U astmatikov znižuje počet kríz 
• Zvyšuje odolnosť proti záťaži
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Komu je odporúčená? 

• Aj zdravím - zvyšuje odolnosť voči záťaži pomocou účinku očisťujúcého plúc 
• Fajčiarom 
• V prípade zápalových ochorení dýchacích ciest 
• Pri záškrte, sennej nádche, bronchitíde, sinusitíde, zápale prínosových dutín, 
pri zápale ucha, zápale hlasiviek 
• Alergikom 
• Astmatikom 
• Športovcom 
• Pri ekzéme, psoriasis 

Kde sa dá používať? 

• v domácnosti súkromných osôb 
• v sanatóriach 
• v jasliach 
• v škôlkach 
• v školách 
• vo wellness hoteloch 
• vo wellness centrách 
• vo fitness centrách 
• v salónoch krásy 
• bárskde, kde je dosť miesta 

Výhody: 

• Má pevnú hodnotu: Keď do danej miestnosti zabudujeme himalájsku soľ, už 
tú soľ nevieme vybrať v prípade sťahovania sa. Himalájska soľná kabína je 
mobilná, dá sa rozobrať a odviezť v priebehu 2-3 hodín. 
• Stály kus 
• Zdravá 
• Aj v ľubovoľnom rozmere 
• Má viac funkcií 
• Má dizajn 

Získajte náskok pred konkurenciou so svetovou novinkou, s mobilnou 
himalájskou soľnou kabínou! Vypýtajte si od nás cenovú ponuku bez 
záväzkov! 
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