ALIEJUS VONIAI

Vonios Angel 120+ tai yra natūralus viso organizmo
sveikatinimo ir jauninimo metodas. Vonios teikia
teigiamą efektą kapiliarinei ir limfinei sistemai, viso
organizmo medžiagų apykaitai.
Angel 120+ aliejus voniai sukurtas remiantis:
Daktaro A. Zalmanovo filosofija ir moksliniais darbais
Tarptautinio inovacinio sveikatinimo centro (Lietuva)
technologija
Mokslinis konsultantas ir vyriausias specialistas –
medicinos mokslų daktaras I. Byčkovas
Sudėtis: pušų terpentinas, ricinos aliejus, oleino rūgštis,
natrio hidroksidas, vanduo, kokoso aliejus.

Nei vienas fiziologinis procesas organizme nevyksta be
aktyvaus kapiliarų dalyvavimo. Mikrocirkuliacijos pokyčiai – pirminis senėjimo ir bet kurios ligos pagrindas.
Sėkmingos profilaktikos kelias – normalios viso organizmo kraujo apytakos atkūrimas. Kaip tik šiuo tikslu daktaras A. Zalmanovas parengė kapiliarų terapijos teoriją.
Vonios veikia ta pačia kryptimi kaip ir organizmo vidinių
gydomųjų jėgų mechanizmas, nepažeidžia organizmo
cheminių medžiagų balanso, teigiamai veikia medžiagų
apykaitą. Taikant vonių kursą, žingsnis po žingsnio, nuo
seanso iki seanso atsidaro užkimštos kapiliarinės kraujagyslės. Atkuriamas vidaus organų, apmirusių ląstelių
dalių aprūpinimas krauju, susitvarko deguonies ir
reikiamų maistingųjų medžiagų tiekimas į audinius ir
ląsteles, užtikrinamas audinių drenažas, kad pasišalintų
kenksmingi apykaitos produktai. Atkuriamas sveikas
ląstelių, audinių, organų ir viso organizmo visumos gyvybingumas. Taikant vonias ilgesnį laiką, pasiekiamas
teigiamas „šalutinis“ jauninimo efektas – tas, kurio žmonija siekė nuo senų laikų.

Klasikinių A. Zalmanovo vonių technologija pakeista
atsižvelgiant į šiuolaikinius uždavinius – kompensuoti
ekologinius pažeidimus ir padidinti savųjų žmogaus
organizmo išskiriamųjų ir nukenksminančiųjų sistemų
funkcionalumą. Nauja vonių technologija – aktyvi svarbiausių sveikatos pažeidimų profilaktika.
Šios technologijos reikalingumas ir aktualumas – aktyvi
žmogaus ekologinių pažeidimų kompensacija ir greitas
širdies ir kraujagyslių, limfinės, endokrininės, psichoemocinės veiklos atkūrimas. Labai svarbus efektas – organizmo „išvalymas“ nuo patogeninių bakterijų, virusų, kurie
kenkia mūsų organizmui, sukeldami lėtinius uždegiminius procesus, pažeisdami organų funkcijas.
Tarptautinis inovacinis sveikatinimo centras rekomenduoja šiuolaikinę vonių taikymo technologiją. Ši nauja technologija sėkmingai taikoma jau 20 metų. Šiuo metu mūsų
klientų, baigusių mokymą ir taikančių šią technologiją
savo gyvenime, yra daugiau kaip 1000.
Tai ir yra šios technologijos reikalingumo, jos aktualumo
ir didelio veiksmingumo patvirtinimas.

REKOMENDACIJOS
- 1–1, 5 val. prieš vonią nevalgykite ir negerkite vaistų.
- Iš anksto pasiruoškite drabužius (jie turi būti vonioje,
kad paskui nereikėtų niekur eiti jų paimti): medvilninius
marškinėlius ir kelnes, šiltas kojines, šiltą megztinį /
palaidinę arba šiltą chalatą. Dar reikės kuo nors
pridengti kaklą ir kaktą – turėkite šaliką, medvilninę
skarą ar rankšluostį.
- Iš anksto pasiruoškite 1–2 litrus arbatos.
- Vyrams prieš vonią rekomenduojama patepti intymią
zoną augaliniu aliejumi arba riebiu kremu.
- Pirmąkart rekomenduojame išbandyti pusę normos:
20 ml, 38°C temp., 15 min.

INSTRUKCIJOS
1. Pripilkite į vonią karšto vandens
(maždaug pusę vonios).
2. 40–50 ml tirpalo įpilkite į 0,5 l indą ir užpilkite
verdančiu vandeniu , gerai išmaišykite.
3. Paruoštą tirpalą įpilkite į vonią ir vėl gerai išmaišykite
(per visą vonią).
4. Praskieskite vonios vandenį šaltu vandeniu iki 38°C
temperatūros (būtinai turi būti vonios termometras),
bet ne didesnės.
5. Atsigulkite į vonią. Jeigu vonia maža, iš vandens gali
„kyšoti“ keliai, visa kita vandenyje (galva išorėje).
6. Būkite vonioje 15–20 min., bet ne ilgiau kaip 20 min.
7. Palaikykite temperatūrą 38-40 °C, bet ne didesnę.
8. Išeidami iš vonios šiltai apsirenkite, kaip jau minėta
prieš tai.
9. Patogiai atsisėdę į fotelį ar ant sofos gerkite arbatą su
medumi, pageidautina kuo daugiau.
10. Po arbatos dar pagulėkite, išprakaituokite, kol
pradėsite vėsti
11. Po procedūros persirenkite sausais drabužiais,
po dušu geriau iš karto nesimaudyti.

VONELĖ KOJOMS
Į vonelę pripilti 38-39°C vandens (iki kelių). Atskirame
inde sumaišyti 10 ml Angel120+ tirpalo su 0, 2 l verdančio vandens. Mišinį supilti į pripildytą vandens vonelę ir
gerai išmaišyti. Kojas mirkyti 20-25 min. Procedūros metu
šiltai apsirengti ir gerti arbatą su medumi. Po procedūros
kojų nesivalyti, užsimauti medvilnines kojines ir 20-30
min pailsėti.

VONELĖ PĖDOMS
Į vonelę pripilti 39-40°C vandens (iki kauliukų). Atskirame
inde sumaišyti 10 ml Angel120+ tirpalo su 0, 2 l verdančio vandens. Mišinį supilti į pripildytą vandens vonelę ir
gerai išmaišyti. Kojas mirkyti 10-15 min. Procedūros metu
šiltai apsirengti ir gerti arbatą su medumi. Po procedūros
kojų nesivalyti, užsimauti medvilnines kojines ir 20-30
min pailsėti.
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