ACUA vandens lova
Vandens lova ACUA, tai daugiafunkcinė lova, turinti įvairių funkcijų (garinė pirtis, škotiškas dušas,
masažas, chromoterapija, muzikos terapija). Tai lova, kurioje kiekvienas klientas norėtų būti
palepintas, o kiekvienas grožio salonas ją norėtų turėti.
Garinė pirtis
Garinė pirtis gali būti praturtinta ir
aromatizuota pasirinktais eteriniais
aliejais. Yra pritvirtinta lengvai
užsidedati skraistė kuri kabo virš
kliento.
Taip
pat
integruota
chromoterapijos programa, kurią
galima naudoti pirties metu pagal
kliento pageidavimus pasirenkant spalvą.
Škotiškas dušas
Škotiškam dušui yra įmontuotas atlenkiamas viršutinis laikiklis išeinantis iš purkštukų ir tai
garantuoja pastovią vandens temperatūrą iki pat procedūros pabaigos. Vandens purkštukai gali būti
įjungiami ar sustabdomi bet kuriuo procedūros metu, o vandens temperatūra gali būti reguliuojama.
Škotišką dušą galima įjungti net garinės pirties metu.
Purškimo vamzdeliai eina per lovos centrą, todėl tai garantuoja lengvą naudojamų purvų ar kitų
produktų užteptų ant kūno pašalinimą. ACUA vandes lovos stalviršis yra horizontalioje padėtyje ir
padengtas antialergine medžiaga. Vandens maišytuvas ir rankinis dušas, visuomet yra paruošti
naudojimui. Tai leidžia darbuotojui lengvai nuvalyti stalviršį ar nuplauti žmogaus kūną po
procedūros. AQUA lovos aukštis gali būti reguliuojamas elektriniu būdu, todėl prie jos bus lengva
dirbti bet kuriam grožio srities specialistui.
Chromoterapija
Grožio specialistas taip pat gali taikyti chromoterapiją, kuri gali būti naudojama kartu su garine
pirtimi ar muzikos terapija. RGB šviesos yra išdėstytos visur: lovos apačioje, ant purkštukų atramų
ir po lovos apdangalu.
Muzikos terapija
Muzikos terapijai yra naudojama SD kortelė,
kuri įsideda prie valdymo konsolės ir ten yra
reguliuojama. Kortelė gali įsiminti kūrinius ir
suderinti ją su chromoterapijos programomis.
Kiekvienas sveikatingumo salonas gali
sudaryti savo darbo planą, pagal savo
pasirinktą muziką, ir sukomponuotą spalvų
terapiją. Muzika groja lovos viduje, per
įmontuotus garsiakalbius.

Technika
ACUA lovos technika yra labai ištobulinta. Garo katilas yra valdomas kambario temperatūros
daviklių ir valdymo skydelyje galima stebėti garų išsiskyrimą bei temperatūrą garinėje pirtyje.
Prausimosi sistemos boileris yra valdomas automatiškai cromotermostatu bei yra naudojami
nekalkėjantys vandens bakeliai.
Gulimas krėslas
ACUA gulimas krėslas yra suskirstytas į 4 dalis, pagal žmogaus anatomiją, todėl klientas visada
gulėdamas jausis patogiai. Visos dalys yra valdomos elektroniniu būdu. Stalviršis yra pagamintas iš
Jūrų medienos, todėl yra ilgaamžis ir patikimas. O jo viršus padengtas antialerginiu minkštu
pamušalu.
Valdymo skydelis
Tai skystųjų kristalų ekraną turintys valdymo skydelis, kuris yra įtaisytas lovos viduje ir juo galima
reguliuoti visas lovos funkcijas. Valdymo skydeliu galima pasirinkti ne tik jau nustatytas
programas, bet ir pačiam jas susikurti, kombinuojant procedūros laiką, temperatūrą, muziką ir
spalvų terapiją. Taip pat skydelyje yra parodoma informacija apie galimus sutrikimus, nes lovoje
yra įrengta savidiagnostikos sistema.
Procedūros:
ACUA siūlo daugybę procedūrų rūšių, tokių kaip garinė pirtis, purvo procedūros, akmens terapija,
kompresai su jūros dumbliais, moliais, gomažo procedūros, škotiškas dušas, masažai kombinuoti su
chromoterapija, muzikos terapija bei daugelis kitų procedūrų.

Techniniai duomenys
Svoris: Priklausomai nuo priedų gali būti nuo 250-300kg
Įtampa: 230V±10%, 50/60Hz N
Išmatavimai:
Ilgis: 227,8cm
Aukštis 161-176cm
Plotis 93cm
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