
MLX i3Dome 
Triple Detox Therapy



2 32

The Ultimate
Detox Booster

MLX i3Dome -

Długofalowe promieniowanie podczerwieni (FIR) 
• Plazma • Światło

Potrójna terapia detoksykacyjna Gharieni „MLX i3Dome” to nowa 
generacja zabiegów detoksykacyjnych, połączenie technologii 
długofalowych promieni podczerwonych (FIR) z plazmą i światłem. Ten 
stół spa oferuje 3 ultra skuteczne metody zabiegów detoksykacyjnych w 
jednym.

Odpoczynek i detoks
Podczas, gdy technologia FIR Gharieni stymuluje metabolizm i 
pocenie się ciała za pomocą długofalowych promieni 
podczerwonych przez MLX i3Dome, dodatkowe urządzenie do terapii 
plazmą i światłem (PLT) w sekcji głowy zapewnia już widoczne 
odmłodzenie i detoksykację skóry po pierwszym użyciu. 

Wykorzystanie połączenia trzech terapii w tak przemyślany sposób jest 
znacznie bardziej skuteczne, ponieważ wszystkie wspierają i namnażają 
wyniki wszystkich indywidualnych zabiegów.

Nie potrzebujesz terapeuty
Koncepcja Gharieni MLX i3Dome działa jako samodzielna terapia, 
gdzie nie są potrzebni terapeuci. Po umieszczeniu klienta na MLX 
iDome i urządzenie PLT, nie jest potrzebna żadna osoba do obsługi 
MLX i3Dome.

Terapia 
światłem

Terapia 
plazmowa

Terapia 
FIR
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Zwiększenie 
detoksykacji 

Zwiększenie 
energii

Ulepsza 
regenerację 
po wysiłku 
fizycznym

Stymulacja 
metabolizmu

Terapia
FIR  

               Gharieni FIR    
   technologia stymulacji organizmu

         z wykorzystaniem długotrwałych 
        promieni podczerwieni

Łagodzi 
stany zapalne, 

sztywność 
i ból

Po raz pierwszy odkryty przez naukowca Sir Williama Herschela w 
1800 r., Długofalowe promienie podczerwone (FIR) są 
niewidoczne i obecne w świetle słonecznym. Zainicjowane 
badania doprowadziły do   odkrycia, że   nie tylko już tam były 
znane promienie widzialne - czerwony, pomarańczowy, żółty, 
zielony, niebieski i fioletowy - ale także niewidoczne, później 
nazwane Infrared/Podczerwień.

FIR są odpowiedzialne za zdrowe promienie zawarte w świetle 
słonecznym w przypadku fotosyntezy proces wykorzystywany 
przez rośliny do produkcji energii, bez której nie byłoby życia na 
ziemi. W przybliżeniu 80% energii słonecznej to FIR, a 60% mieści 
się w zakresie 10-20 mikronów. Promienie długofalowej 
podczerwieni są to niewidoczne długości fal światła dłuższe niż 
światła widzialnego.

Bezpieczny i korzystny FIR to pasmo energii całkowicie 
elektromagnetycznego spektrum, które było bardzo skutecznie 
wykorzystywane przez długi czas do leczenia/ łagodzenie 
fizycznych dolegliwości i chorób. Wszystkie żywe organizmy 
podlegają naturalnemu elektromagnetycznemu promienio-
waniu docierającemu do ziemi ze słońca. Niewidoczne długości 
fali światła są pochłaniane przez komórki ciała i odczuwalne jako 
ciepło. Zapewnia uczucie rozgrzewania jak podczas zabiegu 
kokonowania.

Podgrzewane sauny to tylko jedna z dróg (a być może
najstarsza), aby dostarczyć promieniowanie w kontrolowanym 
środowisku i w dogodnym czasie zabiegu. Wraz z rozwojem 
technologii zapewniającej długofalowe promieniowanie 
podczerwieni (FIR), rozpoznanie korzyści płynących z efektów 
ma znaczący wpływ na praktykowane w ciągu ostatnich kilku 
lat zabiegi wellness są teraz objęte protokołami na całym 
świecie.

Stoi za tym
 nauka

Udowodnione 
korzyści z  
rozszerzonymi 
badaniami 
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Zwiększenie 
krążenia krwi

Zdobywca nagrody Nobla Albert Szent-Györgyi, który odkrył 
witaminę C uważał, że cała energia słoneczna ma głęboki 
wpływ nas. Jego badania wykazały, że światło może dosłownie 
stymulować podstawowe funkcje biologiczne organizmu - 
dzisiejsze badania pokazują, że FIR rzeczywiście stymuluje 
metabolizm i niesie za sobą wiele innych korzyści. FIR nie 
powoduje oparzeń słonecznych i nie uszkadza skóry. Nie należy 
mylić ich ze światłem ultrafioletowym.

Terapia długofalowymi
promieniami podczerwieni
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Terapia 

Plazma na problemy skórne, przeciw starzeniu się 
i rewitalizację 
Terapia plazmowa to innowacyjna metoda zabiegów kosmetycznych. 
W trakcie aplikacji klienci są poddawani działaniu energii tlenu (O2) w 
postaci zastosowanych elektrycznie ujemnie naładowanych jonów.

Korzyści z tego wynikające:

• widoczne odmłodzenie skóry już po kilku aplikacjach,
• utrzymanie zdrowia skóry,
• widoczna poprawa skóry problematycznej,
• wzrost witalności i elastyczności
• pozytywne wsparcie metabolizmu w całym organizmie.

Na podstawie odkryć fizyki kwantowej. Terapia plazmowa to jony 
negatywne/ujemne zebrane z otaczającego powietrza, a następnie są 
kierowane do specjalnie powlekanego urządzenia PLT w połączeniu z 
terapią światłem. Jony przenikają przez skórę, aby stymulować 
metabolizm komórkowy, jednocześnie wdychane są przez usta i nos, 
zapewniając w ten sposób pozytywne korzyści dla całego ciała, w tym 
narządów i mięśni.

Im więcej tym lepiej.
Twój organizm potrzebuje energii 

z jonów ujemne uwalnianych 
przez cząsteczkę tlenu.

70 Biuro

Zakład produkcyjny

Centrum handlowe

Obszary mieszkalne

Lasy

Gorące źródła

Wodospady

Terapia plazmowa

- Jony ujemne* + Jony dodatnie*

1.4001.400
1.300
1.280
1.180

820
800
300
250

150
220
1.200
2.500
2.500
5.000

5 million5 million
*Liczba jonów dodatnich i ujemnych na cm3

plazmowa
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Terapia

Terapia światłem: skuteczność udowodniona naukowo

Terapia światłem znana jest od dawna. Stosowanie w leczeniu od 
dziesięcioleci zakończyło się sukcesem. Efektem zastosowania 
kolorowego światła jest wzmocnienie jonami ujemnymi.

Zastosowania terapii światłem czerwonym:
• wzrost tworzenia kolagenu / syntezy kolagenu,
• naprawa i odnowa skóry (działanie przeciwzmarszczkowe),
• zapobiega i zmniejsza blizny,
• wspomaga gojenie się ran,
• stymuluje ATP w komórkach i zwiększa reprodukcję komórkową.

Zastosowania terapii światłem zielonym:
• detoksykacja,
• właściwości przeciwbakteryjne,
• łagodzi stres,
• wzmacnia układ odpornościowy,
• buduje mięśnie i kości,
• jako afrodyzjak.

Zastosowania terapii światłem niebieskim:
• egzema / łuszczyca,
• trądzik,
• antyseptyczne i antybakteryjne,
• działanie przeciwzapalne i ściągające,
• przeciwdziałanie wydzielaniu sebum,
• łagodzi niepokój.
• wzmacnia układ odpornościowy.

Obszary zastosowania terapii kolorowym światłem. 

Światło czerwone:
wytwarzanie kolagenu / tkanki łącznej
(Cera, jędrność skóry)*

Światło zielone:
rekreacja i regeneracja
(Układ odpornościowy, komórki mięśni 
i tkanek)*

Światło niebieskie:
zastosowanie dermatologiczne
(Łuszczyca, stan skóry przypominający 
trądzik,skazy skórne)*

*Możliwe wyniki przy regularnym stosowaniu

światłem
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MLX iDome
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• kopuła regulowana elektrycznie z 2 silnikami,
• wysokość powierzchni stołu: 54-94 cm (21,3 - 37 cali),
• długość: 225 cm (88,6 cala),
• całkowita szerokość: 90 cm (35,4 cala),
• szerokość powierzchni stołu: 70 cm (27,6 cala),
• udźwig: 300 kg (660 funtów),
• nośność powierzchni stołu: 350 kg (770 funtów).

 MLX iDome Electric

• kopuła regulowana pneumatycznie
z 2 podnośnikami gazowymi,

• wysokość powierzchni stołu: 54 cm (21,3 cala),
• długość: 225 cm (88,6 cala),
• całkowita szerokość: 90 cm (35,4 cala),
• szerokość powierzchni stołu: 70 cm (27,6 cala),

 MLX iDome Static

Cechy:

• technologia FIR Gharieni,
• wysuwana kopuła na podczerwień,
• regulacja wysokości (tylko MLX iDome Electric),
• przestronna szuflada,
• standardowy kolor tapicerki: biały (inny kolory za dodatkową opłatą),
• podstawa w kolorze białym lub wenge, opcjonalnie w innych dekorach.



WYŻSZY
POZIOM 
WELLNESS 
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