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 MLX i3Dome -

Детоксикації
Прискорювач 
Досконалий 

• Світло
• Плазма 
• Глибоке Інфрачервоне Випромінювання (ГІВ) 

Терапія
   ГІВ -

Терапія
 Світло-

Терапія
Плазма-

шкіри вже після першого використання.
голови забезпечує видиме омолодження і детоксикацію 
пристрій для плазмової і світлотерапії (ПСT) в області 
інфрачервоних променів через MLXiDome, додатковий 
речовин і дихання тіла за допомогою довгохвильових 
У той час як ГІВ-технологія Gharieni стимулює обмін 
Зарядіть свої батареї і детокс

детоксикації в одному.
цей стіл для спа пропонує  3  ультраефективних методу 
інфрачервоного випромінювання з плазмою і світлом, 
покоління детокс-процедур.  Поєднуючи технологію 
Потрійна детокс-терапія Gharieni «MLX i3 Dome» - це нове 

MLX i3 Dome.
потрібно ніяких рук для підтримки детокс-терапії Gharieni 
розміщення клієнта на MLX iDome і пристрої ПСT, не 
терапія, де не потрібно ніяких терапевтів. Після 
Концепція Gharieni MLX i3 Dome працює як самостійна 
Терапевт не потрібен

окремих процедур.
три методи підтримують і примножують результати всіх 
продуманої комбінації набагато ефективніше, так як всі 
Використання трьох методів лікування в такій добре 
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ГІВ-
Терапія

 Енергію
Збільшує

навантажень
після  фізичних 

відновлення 
Поліпшене 

хворобливість
жорсткість і 
запалення, 

Знімає Метаболізм
 Cтимулює 

Детоксикації
     Cприяє 

крові
циркуляцію 
Збільшує 

ГІВ - стимулює організм з
     ТЕХНОЛОГІЯ Gharieni 

допомогою Інфрачервоного Випромінювання

                        Випромінювання ?
              Глибоке Інфрачервоне 

Що таке

інфрачервоними.
фіолетовий,  -  але також невидимі,  пізніше названі 
-  червоний,  оранжевий,  жовтий,  зелений,  синій і 
відкриття, що там були не тільки вже відомі видимі промені 
присутні в сонячному світлі. Початковий пошук привів до 
1800  році,  далекі інфрачервоні промені невидимі і 
Вперше виявлені вченим сером Вільямом Гершелем в 

довжини хвилі світла, які довше, ніж у видимого світла.
мікронами.  Дальні інфрачервоні промені  -  це невидимі 
сонячної енергії складається з ГІВ і 60%  між 10-20 
без якого не було б життя на землі.  Приблизно 80% 
використовується рослинами для виробництва енергії і 
які відповідають за фотосинтез,  процес,  який 
ГІВ - це здорові промені, що містяться в сонячному світлі, 

тепла і кокона.
клітинами тіла, вони відчуваються як тепло і дають відчуття 
від Сонця.  Коли ці невидимі світлові хвилі поглинаються 
електромагнітного випромінювання,  що досягає Землі 
Всі живі організми піддаються природному 
лікування / полегшення фізичних дискомфортов і хвороб. 
використовувалася протягом дуже довгого часу для 
електромагнітному спектрі,  яка дуже ефективно 
Безпечний і корисний,  ГІВ -  це смуга енергії в повному 

протоколи про здоров'я у всьому світі.
за останні кілька років і тепер включено в 
визнання його переваг від його результатів значно зросла 
чистого глибокого інфрачервоного випромінювання (ГІВ) 
лікування.  З розвитком кращої технології для доставки 
контрольованому середовищі і в зручний час для 
можливо, найстаріший) для доставки випромінювання в 
Інфрачервоні сауни  -  це тільки один із способів  (і, 

ультрафіолетовим випромінюванням.
опіків і не завдає шкоди шкірі, і їх не слід плутати з 
речовин між іншими благами. ГІВ не викликає сонячних 
що дальній інфрачервоний порт дійсно стимулюєобмін 
функції організму - сьогоднішнє дослідження показує, 
світло може буквально стимулювати основні біологічні 
нас глибокий вплив. Його дослідження показали, що 
відкрив вітамін С, вважав, що вся енергія сонця має на 
Лауреат Нобелівської премії Альберт Сент-Дьyoрджі, який 
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терапія
Плазмова 

включаючи органи і м'язи.
забезпечуючи позитивні переваги для всього тіла, 
одночасному вдиханні через рот і ніс, тим самим 
щоб стимулювати клітинний метаболізм при 
поєднується з терапією світлом. Проникає через шкіру, 
ПСT  зі спеціальним покриттям, де воно 
навколишнього повітря і потім направляються в пристрій 
терапія - це негативні іони, які збираються з 
Грунтуючись на результатах квантової фізики, плазмова 

 організмі
•Позитивна підтримка обміну речовин у всьому  
• Збільшення життєвих сил і еластичності
• Видиме поліпшення проблемної шкіри
• Підтримання здоров'я шкіри
 аплікацій
• Видиме омолодження шкіри вже після декількох  

Переваги включають в себе:

прикладених електрично негативно заряджених іонів.
піддаються впливу енергії кисню (O2) у вигляді 
процедур. Під час застосування клієнти 
Плазмова терапія - це інноваційний метод косметичних 

ревіталізірующа
Плазма для проблемної шкіри, омолоджує і 

- Негативні іони * + Позитивні іони *

іонів, що виділяються молекулою кисню.
  Організм потребує електриці від негативних 

Чим більше, тим краще.

* Кількість позитивних і негативних іонів на см3

55  мільйонів                   250   Плазмова терапія

5.000 300  У водоспадів

2.500 800  Гарячі джерела

2.500 820    Ліси

1.200 1.180    Спальні райони

220 1.280    Торговий центр

150 1.300    Виробнича база

70 Офіс11..440000
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Терапія
Світло-

* Можливий результат при регулярному використанні

Області застосування для обробки кольорового світла

• Зміцнює імунну систему
• Знімає занепокоєння
• Виробництво проти шкірного сала
• Протизапальна і терпка дія
• Антисептик і антибактеріальний
• Вугровий висип
• Екзема / псоріаз

Застосування терапії синього світла:

• Як афродизіак і статевої тонік
• Будує м'язи і кістки
• Зміцнює імунну систему
• Знімає стрес
• Антибактеріальні властивості
• Детоксіфікація

Застосування зеленого світла терапії:

    репродукцію
• Стимулює АТP в клітинах і збільшує клітинну
• Сприяє загоєнню ран
• Запобігає і зменшує рубцеву тканину
• Відновлення та оновлення шкіри (проти старіння)
• Збільшення утворення колагену / синтез колагену

Applications of red light therapy:

ионами.
Влияние цветного света усиливается отрицательными 
использовалось в лечении на протяжении десятилетий. 
Световое лечение известно давно и успешно 

Світлотерапія: науково доведена і ефективна

(Колір обличчя, пружність шкіри) *
Створення колагену / сполучної тканини
Червоне світло:

(Імунна система, м'язові і тканинні клітини)*
Відпочинок і відновлення
Зелене світло:

дефекти шкіри) *
(Псоріаз, угревидное стан шкіри, 
Дерматологічне використання
Синє світло:
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 Gharieni MLX iDome Electric

 
 
 
 
 
 

 Gharieni MLX iDome Static

 
 
 
 
 

 

   інших декорах
• Основа білому або венге, додатково можливо в
   за додаткову плату)
• Стандартний колір оббивки: білий (інші кольори 
• Просторе відділення для зберігання
• Регульована по висоті (тільки MLX iDome Electric)
• Висувний інфрачервоний купол
• Gharieni ГИВ-технологія

Features:

• Вантажопідйомність поверхні столу: 350 кг
• Ширина поверхні столу: 70 см
• Загальна ширина: 90 см
• Довжина: 225 см
• Висота поверхні столу: 54 см

підйомниками
• Купол пневматично регулюється з 2 газовими

• Вантажопідйомність поверхні столу: 350 кг
• Вантажопідйомність: 300 кг
• Ширина поверхні столу: 70 см
• Загальна ширина: 90 см
• Довжина: 225 см
• Висота поверхні столу: 54-94 см
• Купол електрично регульована з 2 електромоторами
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3 3 x 50 € 150 €

2 2 x 30 € 60 €

 

210 €

6.300 €

75.600 €

  

5 5 x 50 € 250 €

3 3 x 30 € 90 €

 

340 €

10.200 €

122.400 €

    

2 2 x 50 € 100 €

1 1 x 30 € 30 €

 

130 €

3.900 €

46.800 €

MLX i3Dome - Triple Detox Therapy
Інвестицій
Повернення 

Приклад 2 (найкраща практика): Приклад 3 (найгірший випадок):Приклад 1:

60 хв лікування

30 хв лікування

Bартість Gharieni MLX iDome Static + PLT Bартість Gharieni MLX iDome Static + PLT Bартість Gharieni MLX iDome Static + PLT44.646 € 44.646 € 44.646 €

60 хв лікування 60 хв лікування

30 хв лікування 30 хв лікування

Дохід без утримання персоналу - щодня

 щомісяця
Дохід без утримання персоналу -

Дохід без утримання персоналу - рік

Дохід без утримання персоналу - щодня

щомісяця
Дохід без утримання персоналу -

Дохід без утримання персоналу - рік Дохід без утримання персоналу - рік

щомісяця
Дохід без утримання персоналу -

Дохід без утримання персоналу - щодня

Через 5 років: 333.354 €
Дохід за рік: 30.954 €

Час окупності: 7,1 місяців

Через 5 років: 567.354 €
Дохід за рік: 77.754 €

Час окупності: 4,3 місяців

Через 5 років: 189.354 €
Дохід за рік: 2.154 €

Час окупності: 11,4 місяців



Вийди на 
новий рівень 
розслаблення
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Nederweert | BeNeLux // Gharieni Nederland BV • Hulsenweg 14 • NL-6031 SP Nederweert  

Tel: +31 (0) 495 - 63 30 36 • Fax: +31 (0) 495 - 62 66 63 • www.gharieni.nl • info@gharieni.nl 

Belfort | France // Gharieni France SARL • 5 Rue Jacqueline Auriol • F-90000 Belfort

Tel: +33 (0) 3 39 03 41 33 • www.gharieni.fr • info@gharieni.fr

Dubai | UAE //  Gharieni Middle East FZ-LLC • Park Hyatt Hotel • Dubai Creek Club St., P.O. Box 333203 • Dubai

Tel: +971 (0) 4 2766734 • www.gharieni.ae • info@gharieni.ae

Aventura | USA //  Gharieni USA Inc. • JW Marriott Miami Turnberry Resort & Spa • 19999 West Country Club Drive 

Aventura Florida 33180 • Tel: +1 (855) 378 4772 • www.gharieni.com • info@gharieni.com


