
DERMALIFE SPA OCEANA FUNCIJOS IR GALIMYBöS 
 
Garai 
• Atlieka giluminį odos dr÷kinimą 
• Užtikrina naudojamos kosmetin÷s priemon÷s tolygų pasiskirstymą ant odos, išsaugo dr÷gnumą  
• Padeda maitinančioms medžiagoms tolygiai įsiskverbti į giluminius odos sluoksnius 
 
Infraraudonieji spinduliai 
Infraraudonieji spinduliai nematomi ir juntami kaip šiluma. Infraraudonieji spinduliai įsiskverbia į raumenų audinius ir 
vidaus organus, veikdami iš vidaus į išorę. D÷l šios priežasties, esant mažesnei temperatūrai išsiskiria 2-3 kartus daugiau 
prakaito, lyginant su karštu oru. 
 
Bendras infraraudonųjų spindulių poveikis  
• Suaktyvina kraujotaką, tuo pagreitindami medžiagų apykaitą bei organizmo aprūpinimą deguonimi 
• Pagreitina medžiagų apykaitą ląstelių lygmenyje 
• Skatina raumenų atsipalaidavimą, s÷kmingiau atliekamos  anticeliulitin÷s procedūros. Ger÷ja šlakų ir toksinų 

pasišalinimas per limfinę sistemą 
• Atpalaiduoja sudirgusias nervų galūnes 
• Aktyvinamas audinių atsinaujinimo procesas 
• Pagreit÷ja skysčių pasišalinimas iš organizmo 
 
Hydrofusion 
Hydrofusion – vieningas garų ir infraraudonųjų spindulių energijos panaudojimas. Hydrofusion optimizuoja odos ir viso 
organizmo išsivalymo procesą, padeda subalansuoti odos dr÷gnumą, skatina odos prisotinimą maitinančiomis 
medžiagomis. Hydrofusion paslaptis: infraraudonieji spinduliai šildo kūną dr÷gnoje garų aplinkoje ir kylant kūno 
temperatūrai oda prakaituoja, o aplinkos temperatūra išlieka nekintanti (termogenez÷). 
 
Aromaterapijos sistema/žolelių terapija 
Aromaterapija/žolelių terapija atlieka svarbų vaidmenį organizmo atsipalaidavimo procese. D÷l aromatų įsiskverbimo į 
uosl÷s organus ir į odą poveikio, pasiekiamas optimalus efektas ir gilus atsipalaidavimas.  
Ramybę suteikiantys aromatai savo baktericidin÷mis ir antiseptin÷mis savyb÷mis sustiprina kosmetinių priemonių 
efektyvumą. 
 
Chromoterapija 
Dermalife Spa-Oceana naudoja šiuolaikišką skaitmeninio apšvietimo technologiją – šviesos diodus. Efektyviai išd÷styti 
chromoterapin÷s šviesos diodai sukuria sodrų  spalvotą apšvietimą.  
Iš permatomo kalnų krištolo gaubto sklindantis chromoterapinis švyt÷jimas leis Jūsų klientui pajusti harmoniją ir 
pusiausvyrą. 
 
Vibromasažas 
Ergonomiško gulto patentuota vibracin÷ sistema leidžia pasirinkti reguliuojamus impulso ritmus – pradedant staigiais 
smūgiais ir baigiant l÷tomis bangomis. Vibracija puikiai atpalaiduoja raumenis ir gerina kraujotaką. 
 
V÷sus oras i veidą 
Dermalife kapsul÷se norimo intensyvumo gaivinantis oras nukreipiamas į veidą. Tai leidžia maloniau jaustis kapsul÷je. 
 
10+1 programa 
Dermalife Spa Oceana siūlo 10 iš anksto nustatytų programų bei galimybę nustatyti programą individualiai kiekvienam 
klientui.  
 
Spalvotas skystųjų kristalų ekranas 
Funkcijas ir sistemų nustatymus galima lengvai keisti piršto paspaudimu. Galima tiesiog pasirinkti vieną iš 10+1 
programų arba nustatyti jas savo nuožiūra. Valdymo ekrane reguliuoti nustatymą gali tiek operatorius, tiek ir pats klientas. 
Visos funkcijos ir komandos matomos pakeliamame spalvotame skystųjų kristalų ekrane. 
 
Galimyb÷ stereo/audio 
Kad klientai gal÷tų dar labiau atsipalaiduoti Dermalife yra galimyb÷ prijungti audio aparatūrą prie 150W vandeniui 
atsparaus stereo garsiakalbio, taip pat prijungti ausines. 
 
Galimyb÷ TV ir DVD 
Kapsul÷s skystųjų kristalų ekrane (14 cm įstrižain÷) yra galimyb÷ žiūr÷ti įvairaus formato filmus. 



 
Permatoma kapsul÷s uždanga 
Naujos vandens procedūrų sistemos pastoviai keičia savo išvaizdą, nes švyt÷jimas iš Colorbath TM  Chromotherapy 
sistemos ir atspindžiai iš aplinkos apšviečia banguotą permatomą kapsul÷s korpusą, kuris tampa  nuostabiu akcentu 
 
 Į viršų atsidaranti kapsul÷s uždanga 
 Dermalife Spa Oceana turi į viršų atsidarančią uždangą, kuri leidžia patogiau naudotis kapsule. 
 
Vandens sistema 
Dermalife Spa Oceana siūlo ypatingas  vandens procedūrų galimybes. Spa Oceana yra 10 Vishy dušo purkštukų. 
Integruotas termostatinis maišytuvas, palaikantis pastovią iš anksto nustatytą vandens temperatūrą, užtikrina maksimalų 
dušo procedūrų patogumą. 
 
Rankinis dušas 
Nepakeičiamas pagalbininkas, kai nuo kliento kūno reikia nuplauti kūno priežiūros priemones, taip pat vidinių kapsul÷s 
paviršių plovimui. Vandens sistema Dermalife turi patentuotą SpeedClean antikalkinę sistemą, tod÷l Dermalife dušas 
visada kaip naujas. Lanksti ir tampri tvirtinimo konstrukcija leidžia Vichy dušo antgaliui išlinkti, kada yra švelniai 
valomas audiniu ar kempine kalkių 
šalinimui. Dermalife kapsul÷  turi HANSGROHE – pripažinto pasaulyje lyderio kokybiškų, inovacinio dizaino 
santechninių sistemų bei aksesuarų srityje – vandens technologijų komponentų. 
 
P÷dų masažas 
Du masažiniai purkštukai švelnia srove purškia vandenį į p÷das – atv÷sina, atgaivina taip pat mažina kojų skausmą. 
 
Tropinis lietus 
Visos programos leidžia naudoti rūko sistemą, prisotintą vitaminais ir mineralais, kurie gali įsiskverbti į odą bet kokios 
veido ar kūno procedūros metu. 
 
Šalto/karšto vandens procedūros 
Žinomas išrad÷jas Sebastijanas Kneipas, hidroterapijos kūr÷jas ir didžiausias jos entuziastas, pasiūl÷ ir propagavo 
kontrastinį dušą – karšto ir šalto vandens kaitaliojimą, („škotišką dušą“) kuris stimuliuoja kraujotaką, šalina toksinus, 
stangrina odą ir suteikia energijos. Dabar ši procedūra tapo viena iš pačių m÷giamiausių vandens procedūrų paties 
aukščiausio lygio SPA.  
Dermalife kapsul÷s paverčia paprastą vandens procedūrų seansą į efektyvią ir įdomią procedūrą, kurios metu, keičiasi 
šalto ir karšto vandens srov÷. Derinant vandens procedūras su tinkamomis priemon÷mis, stimuliuojami organizmo 
apykaitos procesai - jis prisipildo gyvybin÷s energijos, slopinami reumato, artrito simptomai, skatinamas žaizdų gijimas. 
 
Vandens masažo vonia 
Spa Oceana turi 22 purkštukus vandens ir oro masažui. Talpios (200 l) hidroterapin÷s vonios dugne, per visą nugaros 
užimamą plotą išd÷styta 10 purkštukų, 4 purkštukai klubų masažui, 4 - blauzdoms , 4 -p÷doms. 
 
Hidroterapija 
Vonioje Spa Oceana galima pasirinkti vieną iš keturių skirtingų reguliuojamo intensyvumo hidroterapinių programų. 
 
Povandeninis rankinis masažas 
Didesniam atitinkamų kūno vietų stimuliavimui, vonioje Spa Oceana galima daryti povandeninį rankinį masažą. 
 
Dezinfekcin÷ programa 
Dezinfekcin÷ sistema skirta paprastam ir greitam vandens sistemos Dermalife Spa Oceana valymui. 
 
 


