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КОМПАНИЯТА
Фирма Пи Ес България - Лукс, е утвърдено име в премиум сегмента на 
българския пазар на Spa&Wellness. През годините спечелихме доверието 
и реализирахме партньорства с най-големите компании в Европа в 
сферата ни на дейност. 
В компанията ни са ангажирани над 50 високо квалифицирани 
специалисти с дългогодишен опит в изграждането на SPA & Wellness 
центрове. Ръководителите на екипи преминават ежегодни обучения и 
квалификационни курсове при Европейските ни партньори в съответния 
сегмент. 

Пи Ес България - Лукс e официален партньор за България и на световните 
лидери, позиционирани в премиум сегмента в сферата на Spa&Wellness: 

•   Ospa GmbH 

•   WEYERGANS GmbH 

•   LEMI SRL

•   JACUZZI EUROPE S.p.A

•   VICTORY S.p.a

•   PHYSIOTHERM

•   FREIXANET

•   HYGROMATIK

•   EOS

•   ESM

•   APPIANI

•   SICIS

•   BISAZZA

•   BOSSINI

•   FONTANA

и др.

ОсНОвНИ 
дейНОсТИ:
• Дизайнерско и архитектурно проектиране.

• Инженерно проектиране – работа на нашите инженери е да осигурят 
технически вашите идеи. 

• Строителство - за да сме сигурни, че Вашите идеи ще се превърнат в 
реалност, ние разчитаме на нашите строителни специалисти, като 
осигуряваме непрекъснат технически и дизайнерски контрол.

• Сервиз и поддръжка – за осигуряването непрекъснатото 
функциониране на изградените от нас проекти ние предлагаме пълно 
гаранционно, след гаранционно облужване и поддръжка на съорженията, 
както и абонаментна поддръжка за Вашите басейни и Спа центрове. 
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РАБОТеН ПРОЦес

1. Предварителна 
консултация, 
проучване и 
бизнес план. 

2. Концепция, 
дизайн и 
технически 
проект.

3. Производство, 
сглобяване и 
инсталация.

4. Управление, 
експлоатация и 
поддръжка.

ПИ ЕС БЪЛГАРИЯ – ЛУКС

1. Нашият многофункционален екип ще Ви посъветва и ще изучи в детайли всички определящи 
фактори, нужни за успеха на Вашия уелнес проект. Управленският ни екип ще разработи 
бизнес план, базиран на обширни познания за центъра и заобикалящите го зони, минимизирайки 
инвестиционния риск. Всичко ще бъде успешно.

2. Нашият екип от дизайнери работи непрекъснато, за да излезе с нови концепции и да гарантира, 
че Вашият уелнес проект е уникален и иновативен, адаптиран към личните нужди или тези на 
компанията, както за частни и обществени площи. Техническият отдел е обучен да се справя с 
всяко предизвикателство и ще ви посъветва да изберете правилното оборудване.

3. Качеството на производство и безупречна инсталация са от основно значение за постигане на 
отлични резултати. За да направим това, ние, Пи Ес България произвеждаме първокачествени 
продукти и имаме споразумения за сътрудничество с водещи световни марки. Ние наблюдаваме 
целия инсталационен процес от началото на монтажа до стартирането на съоръженията.

4. След приключване на проекта, Пи Ес България ще ви предложи широк набор от услуги, 
предназначени за поддържане и управление на Вашата уелнес зона. Нашата техническа помощ 
ще се стреми да гарантира отличното състояние на СПА зоната, за да осигури на своите 
потребители ненадмината услуга. 
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вЪведеНИе
Идеалният спа център, за който мечтаете, може да стане реалност. Накарайте въображението си 
да полети.

В “ПИ ЕС БЪЛГАРИЯ-ЛУКС” ние ще преценим, ще проектираме и изградим уникално и истинско уелнес 
пространство, което да отговаря на вашите нужди и предпочитания.

УЕЛНЕС ПЛОЩ СПОРЕД ВИДА ХОТЕЛ

Вид хотел Площ за Уелнес зона на стая

Чист Уелнес Хотел 9,5 m2

Бизнес или Конференции 3 m2

Фамилен или Курортен 6,6 m2

Средно ползване на различните Уелнес предложения.

Басейн и сауна Approx. 90 %

Медитация, йога и др. Approx. 55 %

Масаж, красота Approx. 50 %

Фитнес, спорт Approx. 45 %

Храна Approx. 25 %

Какво мислят гостите

Важност за гостите

Басейн и сауна Approx. 80 %

Масаж, красота Approx. 50 %

Фитнес, спорт Approx. 55 %

Персонал Approx. 90 %



РеФеРеНЦИИ
дЪРжАвеН И ОБщИНсКИ сеКТОР

• Община Карлово 
• Община Горна Малина 
• Община Хасково 

сТРОИТелеН сеКТОР
• Главболгарстрой АД 
• ГБС-Благоевград АД 
• ГБС-Тонзос АД 
• С.А.Г ООД 
• Риск Инженеринг АД 
• Биад-С ООД 
• Артекс Инженеринг АД 
• Маркан ООД 
• Геострой ЕАД 
• Адлон Билдърс къмпани 

ХОТелИ И ХОТелсКИ КОМПлеКсИ
• Галакси пропърти груп ООД 
• Дюни Роял Ризорт 
• Грийн лайф 
• Хелена Ризорт 
• Аурора ЕАД 
• Фортуна ЕЪР ЕООД 
• Блексирама АД 
• Анел 98 ООД 
• Новотел София 
• Sense – Хотел София 
• Спа Хотел “ЦАРСКО СЕЛО”, Драгалевци
• Еко ризорт, гр. Банкя

ЧАсТНИ ПРОеКТИ И КлИеНТИ
• Литекс Комерс АД 
• Цоло Вутов 
• Асарел Медет АД 
• Кулев проект ООД 
• Санра ЕООД 
• Булстрой къмпаниООД 
• Елтрейд ООД 
• Емона 2000 ЕООД 
• Леми Трафо ЕООД 
• Нелбо Инженеринг ООД

сПА ЦеНТРОве, КОзМеТИЧНИ 
сАлОНИ
• Медицински център за пластична хирургия 
 д-р Николай Георгиев

• Атлетик фитнес ООД 

• Лидера Груп ООД 

• Студио за красота “Силви” 

• Рехабилитационен център Св. Наум 

• Make up studio Ева Серева 

•  Павлина Спасова - Салон за красота и здраве 
Поли

•  Лозенец (община Царево) хотел ОАЗИС ДЕЛ 
МАРЕ

• Салон за красота Бъндерица - Банско 

• Естетика ВВ ЕООД 

• Салон за красота Енджел 

• Фина стайл ЕООД 
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гАлеРИЯ
ИзПЪлНеНИ ОБеКТИ

КОМПлеКс “ОМАЯ” 
с. гАйТАНИНОвО

ЧАсТеН БАсейН

ЧАсТеН БАсейН
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ЧАсТНА ПАРНА БАНЯ

ЦеНТРАлеН ФОНТАН 
гР. ХАсКОвО

джАКузИ КОМПлеКс “КАйлЪКА” 
гР. ПлевеН

ЧАсТеН КОМПлеКс

ЧАсТеН КОМПлеКс
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БАсейН “ИРАКлИ”

ХОТел “АугусТА” 
велИКО ТЪРНОвО

ЧАсТНА сАуНА
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ХОТел “ТРИ ПлАНИНИ” 
гР. РАзлОг

ХОТел “ТРИ ПлАНИНИ” 
гР. РАзлОг

джАКузИ 
ЧАсТеН дОМ

ЧАсТеН КОМПлеКс
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ПлувеН 
КОМПлеКс - гР. 
БАНКЯ
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сПА ХОТел - 
“ЦАРсКО селО” - 
дРАгАлевЦИ
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SMART
Сауната, която подхожда на Вашето пространство. Ако говорим за размери, SMART е с най-малката 
кабина. Въпреки това, нейната гъвкавост показва своето величие, лесна e за монтиране, удобна за 
пренасяне и инсталиране.

Това е препоръчителната сауна за тези, които искат да спестят пространство, без да се отказват 
от елегантен дизайн и перфектен завършек.

SMARTсауна има външна и вътрешна облицовка от скандинавска ела. Тук имате избор на различни 
варианти на външният екстериор.

Има и възможност за Infra Red излъчване, предлагащо редица ползи за здравето. 

Различни модели модулни сауни са на Ваше разположение, за да направите Вашето уелнес 
пространство реалност.

Модулните сауни се отличават с голямо разнообразие от дизайн, функционалност и адаптивност.

 ПРОдуКТОвА гАМА
МОДУЛНИ САУНИ
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CLEVER
CLEVER сауната приковава вниманието на всички с хармоничния си дизайн. Освен високото си 
качество, тя е привлекателна с голямо разнообразие от аксесоари, дава възможност и за различни 
довършителни работи. Моделът е разработен в Скандинавска и Канадска ела.

CLEVERсауната има няколко изключителни детайли, като например комфортен гръб и модерно 
осветление. Благодарение на шроките повърхности и възглавници, предназначени да гарантират 
максимален комфорт, ще се насладите на приятна сауна.

Пространството няма да бъде проблем, тъй като размерът на тази сауна може да варира в 
интервал от 10 см. Можете да изберете външна облицовка в Скандинавска или Канадска ела. Сауната 
може да бъде оборудвана с добавки като огледало, прозорци и закачалки за кърпи.

Печката на сауната, която има сертификат VDE, ще предложи дълготрайна ефективност.

Вие ще получите оптимален климат, благодарение на устройството за контрол S1. Можете да 
допълните сауна CLEVER с опция мека пара, със “ SUBLIMA” скрита печка или с аксесоарен пакет, 
съдържащ един термометър, пясъчен часовник, ведро и черпак.
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SpECiAL 
SPECIAL сауна ще бъде уникално допълнение 
за Вашето пространство. Ние заложихме 
на чисти форми, интелигентен дизайн и 
изключителнo интериорнo оборудване. 
Интериорът впечатлява със своите 
големи дървени панели от Канадска ела 
и комфортен ергономичен гръб. Тя се 
отличава с големи врати и прозорци отпред 
или в ъгъла. 

Можете да изберете различни аксесоари 
като звездно небе, “SUBLIMA” скрита печка, 
мека пара или хромотерапия.
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SpECiAL 
D-SiGN
Сауна с изключителен дизайн. Стъклената 
предна част придава личен стил не само 
на сауната, но също така и на останалата 
част от задния план, превръщайки се в 
изискана обстановка.

Печка “F1 VAPOR” предлага висока 
производителност и в допълнение- приятна 
мека пара.

Управлението SMART-TOUCH ще улесни 
контролирането на всички функции.
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дИзАйНеРсКИ 
сАуНИ
Дизайнът на нашите сауни предава чувство за хармония. Нашите специалисти по дизайн създават 
сауни с уникален и неповторим облик.
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вЪНшНИ 
сАуНИ 
Красотата на природните форми носи мир 
и спокойствие. Външните сауни са най-
естествената възможност да достигнете 
целия баланс.

Положителният принос на тези сауни, 
поставени в една променяща се външна 
среда и сезони, ще събуди сетивата ви и 
ще ви отведе в един свят на множество 
усещания.
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pHYSiOTHERM
Най-полезната топлина за Вашето здраве. 
Възможно чрез принципа на Physiotherm.

Принципът на Physiotherm е да използва 
иновативни подходи за инфрачервена 
технология, като топлината се прилага много 
внимателно, ефективно и безопасно. Двата 
най-важни компонента са патентованите 
керамични радиатори, пълни с лава и 
нискотемпературна инфрачервена технология.

Нискотемпературните инфрачервени кабини 
от Physiotherm действат в рамките на 
температура на въздуха между 27 и 37°C. 
При температура на въздуха от около 30°C, 
инфрачервеното излъчване се разпределя 
равномерно и безконтактно на гърба. 
Топлината се разпределя от областта на 
гръбначния стълб чрез кръвта.

Използването на Physiotherm инфрачервени 
кабини подобрява кръвообращението и 
притока на кръв към органите, мускулите, 
съединителната тъкан и кожата, стимулира 
обмяната на веществата и модулира 
имунната система. Обилното потене също 
помага за детоксикация и пречистване. Това са 
само някои от предимствата на тази дълбока 
топлина.

ИНФРАРед 
КАБИНИ
Ако предпочитате по-лека температура 
за Вашата сауна или спортувате, Infra Red 
е най-подходящ, тъй като благодарение на 
приятната топлинна черта, предлага различни 
ползи за здравето. Infra Red укрепва имунната 
и сърдечно-съдовата система, подобрява 
кръвообращението, успокоява мускулното 
напрежение и намалява стреса и умората. 
Подходяща е за терапевтични процедури.

Отоплителната система на нашите 
инфрачервени кабини е правилно инсталирана 
във вътрешността на стените. Това 
осигурява идеално разпределение на топлината 
равномерно, с помощта на дървото.

Инфрачервените кабини могат да бъдат 
здравословна алтернатива или допълнение 
към традиционните сауни. Ако искате да 
имате и двете опции, ние го предлагаме като 
допълнително оборудване, за да можете да 
се възползвате от предимствата на двете 
системи.
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ПРОФесИОНАлНИ 
сАуНИ
Нищо не ни спира от създаването на перфектната сауна. Ако не намерите това, което ви трябва 
в този каталог, можем да проектираме и да направим това, което ви трябва в зависимост от 
вашите изисквания. 

Този диапазон сауни е специално насочен за професионални центрове, тъй като се смята, че се 
използва интензивно, с непрекъснато обслужване на посетителите, както се изисква. 

Не само формата и външните размери могат да бъдат персонализирани, но също така и вътрешния 
дизайн на кабината.
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дЪРвеН МАТеРИАл & 
ПОКРИТИЯ
Дървото определя качеството на сауната. Въпреки това, изборът на материал изисква известен 
опит. Канадският хемлок е силно дърво без чепове и е идеален за сауни, като перфектно издържа на 
екстремни метеорологични условия, както и разпределя топлината много равномерно. 

Тополовата дървесина е здрава, без никакви чепове, идеална за инфрачервените кабини. Тя е 
изключително устойчива.

Абачи се използва за пейки. Това е вид меко дърво, което не се втвърдява или раздробява, и предава 
по-малко топлина.

Избрахме за Вас най-добрите покрития, за да можете да изберете няколко стила и цветове за 
Вашата сауна.



27

ПеЧКИ

Печката е в основата на сауната. При избора 
на най-подходящ нагревател, е важно да се 
разчита на професионална оценка и максимално 
качество, защото печката не само трябва 
да стои красиво, но също така да предлага 
оптимална ефективност. Благодарение на 
точното и ефективно управление на въздуха, 
се получава перфектен климат.

ПеЧКА 
SUBLiMA
Печка SUBLIMA е по-малкa. Благодарение на 
поставянето и под пейката на сауната, ще 
получите пространство и безопасност.

Общо 15 кг вулканични камъни осигуряват 
необходимата температура и приятен 
климат. Тя разполага с инфузионна клапа, 
която да излее вода върху камъните. 
Идеална за тези сауни, които изискват 
много интензивно използване, с голям брой 
хора, тъй като тя е по-защитена.
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КОНТРОлНИ 
ТАБлА
Постигане на перфектен климат е възможно 
благодарение на контролните табла за сауни, 
позволяващи конфигуриране на желаната 
програма във всяка сауна.

Със “SMART-TOUCH”, тя ще бъде различна 
всеки ден. Той разполага с цветен цифров 
екран, с висока разделителна способност. 
Неговото обновяване, визуален интерфейс и 
интерактивна навигация ще направи сауната 
най-добрия ви съюзник. Благодарение на 
многобройните си възможности, ще можете 
да програмирате различни функции, като 
просто кликнете върху един бутон.

Качеството е гарантирано, тъй като тези 
управляващи устройства имат сертификат 
VDE, гаранция за тяхната надеждност.

SOFT STEAM
МеКА ПАРА 

Парна баня, парна баня с аромати, Амазонска 
баня и баня с топъл въздух, отделно от 
класическата сауна. С функцията SOFT STEAM 
(мека пара) можете да изберете пет различни 
климата само в едно пространство. Влага и 
температура са конфигурирани автоматично 
в зависимост от вида на избраната баня.

Като пример, може да има избор за парна баня 
при температура от 45°С и 60°С; за мнозина, 
идеалната температура за баня.

Автоматичен и постоянен източник на 
пара гарантира постоянна относителна 
влажност. Резултатите позволяват по-дълго 
наслаждаване, идеално за възрастните и 
децата. Системата за ароматизиране на 
атмосферата с аромат ще направи банята 
по-специална.

При прекратяване на ползването на 
сауната, ще се включи механизъм за сушене 
на дървеният материал, за оптимално 
съхраняване.
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ПАРНИ
КАБИНИ
Влагата помага на кожата да се възстанови; парата е от голяма полза за дихателната система, 
а температурата улеснява кръвообращението. Предлагаме широка гама от опции с отлични 
изпълнения и издръжливост. 

WELLpRO® ПАРНА БАНЯ
С персонализиран дизайн WELLPRO® парна баня се характеризира с голямо разнообразие от модели и 
адаптивност към всички пространства, тъй като благодарение на нашите експерти, ние можем да 
направим уникални парни бани.

Стените и таваните са укрепени от двете страни, структурата им е с най-високата 
издръжливост и отлична производителност за влажни среди. Облицовката на стените предлага 
безкрайни опции: мозайка, порцеланови плочки, глинени плочки, гранитогрес .

Парната кабина WELLPRO® има отвеждане на парата в една ниша, защитена на изхода за пара с 
решетка, изработена от неръждаема стомана и специален маркуч за почистване на пейките.
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ХАМАМ И КАлдАРИуМ
Ние предаваме цялата магия и култура на Ориента. Топлият камък и отопляеми пейки, с масажни 
маси и душ зони ще ви позволят да се насладите на турската баня. Калдариумът се характеризира с 
наличието на по-класически дизайн, който води потребителя до древните римски минерални извори, 
но с по-модерна функционалност. За да се насладите на здравословните ефекти на топъл въздух в 
банята, е подходяща температура от 40°C. 

Ние ви предлагаме свобода за избора на дизайн и аксесоари.
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АРОМАТНИ 
КАБИНИ
Кабината с аромати ви позволява да отпуснете 
всички сетива и да пътувате до екзотични и 
релаксиращи места, благодарение на различните 
аромати. 
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сОлеНИ 
КАБИНИ
Солената вода е била използвана в продължение на векове за лечебни цели. Ние пресъздадохме 
морските среди, за да можете да преминете през едно преживяване на удоволствие от гмуркане в 
истинска морска баня и да ползвате всички терапевтични предимства на солта, която предпазва от 
заболявания на ставите, стрес, хронична умора и сърдечно-съдови проблеми, също помага при кожни 
и респираторни заболявания.
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ОХлАждАщО 
ОБОРудвАНе
Контактът със сняг, просто произведен от въздух и вода, освежава белите дробове и дихателните 
пътища и е едно от най-интересните удоволствия. Сега, да експериментирате с това усещане по 
всяко време на годината е възможно.

Контрастът на температури е едно от най-приятните, релаксиращи и полезни усещания за тялото. 
Много е полезно да се освежите в нашите арктическите ледени фонтани, студени водоеми или 
снежни кабини след сауна или парна баня.

ледеНИ 
ФОНТАНИ
С помощта на нашите арктическите ледени 
фонтани, ще можете да експериментирате с 
приятно свежо усещане, особено здравословно 
ако е съчетано със сауна, като по този начин 
провокирате температурни контрасти.

БАсейНИ сЪс 
сТудеНА вОдА 

Потапянето в студена вода е идеално след 
топлинна баня. Контрастът със студена вода, 
при температура от около 13оC, активира 
кръвният поток и произвежда стимулиращо 
действие върху периферните нерви.

С цел да се засилят още повече тези ефекти 
може да играете с температура, между топла и 
студена вода.

Изработени от неръждаема стомана, акрил или 
изградени на място.
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РеФлеКсО-
ТеРАПИЯ
Ние създадохме рефлексотерапията за 
краката Ви.

Нашите пътеки са предназначени за 
повишаване на най-приятните усещания. 
Комбинацията на различни естествени 
материали (обикновени камъни, кубични камъни, 
вълнообразни почви и т.н.) предава на тялото 
онези стимули, които са толкова полезни. 
Освен това, са напълно интегрирани в уелнес 
зоната, като ви водят от едно място на 
друго.

сНежНИ 
КАБИНИ
Едно от най-специалните усещания можете 
да си доставите в снежната кабина. 
Кабината, обхваната от изключително фин 
сняг, работи целогодишно и се превръща 
в една от основните атракции на уелнес 
зоната. Контактът със снега, създаден от 
въздуха и водата, освежава белите дробове и 
дихателните пътища.

Студените стени и прозорци, вътрешно 
и външно, обхванати от изкуствени скали, 
поддържат в тази стая -12оC и, така 
позволяват да се пести енергия. Предверието 
изпълнява роля на температурна бариера.
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зОНИ зА РелАКс
Много потребители на зоните за отдих предпочитат да се насладят на ползите им, заедно с 
компания.

За това е препоръчително създаването на благоприятна обстановка. 

Именно за това ние предлагаме такива зони за релакс, където да се отпуснете и да стимулирате 
сетивата си.

ТОПлИ РелАКс леглА
Във всяка зона за релакс и почивка е препоръчително да бъдат разположени отопляеми лежанки, 
предоставящи на тялото отдих в разкошно положение. 

Отопляемите лежанки подгряват почиващото тяло и са идеални преди масажни процедури или 
между топлинните процедури. Човек трябва да се чувства спокоен, отпочинал и щастлив.
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душОве
Нашите душове са истинска атракция с голямо 
разнообразие от модели. Душът може да бъде 
закрепен на тавана или на стената.

ПРИКлЮЧеНсКИ 
душОве
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БАсейНИ
За постигане на идеалната Спа зона, ние предлагаме и изграждането на един от основните 
елементи - БАСЕйНЪТ. Ние ще ви предложим оразмеряване, интеграция с останалата част от Спа 
зоната, поддръжка и развлекателни елементи. 

ПЛАНИРАНЕ НА ХОТЕЛСКИ БАСЕйН

Градски хотел Ваканционен хотел Балнео и Уелнес Хотел

Размер на басейн в кв.м. 
За до 50 легла

50 м2 50 м2 плюс 8м2 за детски 
басейн

75 м2

Размер на басейн в кв.м. 
За до 100 легла

75 м2 120 м2 плюс 8 м2 за детски 
басейн

150 м2

Размер на басейн в кв.м. 
За над 100 легла

> 75 м2 > 150 м2 плюс 8 m² за 
детски басейн

> 150 m2

Дълбочина 1,2 – 1,35 м 0,8 – 1,35 м 1,2 – 1,35 м

Ширина около басейна > 1,5 m > 2,0 m > 2,0 m

Зона за ходене > 1,2 x водната площ > 1,4 x водната площ > 1,3 x водната площ 

Коридор около басейна Минимум на 2 страни Минимум от 3 страни Минимум от 4 страни

Допълнителни 
принадлежности

Преливен улей от 4 
страни / 2 стълби или 1 
стълба и стъпала.

Преливен улей от 4 страни 
/ 2 стълби или 1 стълба и 
стъпала.

Преливен улей от 4 
страни / 2 стълби или 1 
стълба и стъпала.
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техНОЛОгИя 
НА пЛУвНИте 
бАСейНИ

OSpA
Идеалният път към водата в уелнеса

С Естетсвената сила на активния въглен и 
естествената сила на готварската сол.

Открийте естествената вода в басейна 
с OspASuperfilter технология. Разликата е 
поразителна! Вие ще я видите в нейния блясък, 
можете да я забележитe в нейната свежест 
и да я усетите върху кожата си: тази вода 
е уникална. Няма мирис на хлор или мирис на 
басейн, нито върху кожата, нито в басейна, 
нито вътре в къщата. С технологията OspA 
Superfilter, състояща се от Superfilter, chloro-
zone® единица и BlueControl®, водата във вашия 
басейн е по-ясна, по-чиста, по-приятелска към 
кожата и богата със свеж кислород. Просто 
супер!

Без МИРИс

Филтърните единици OSPA, премахват дори 
образуващите мирис и вкус частици, чрез 
техния слой с активен въглен.

FRESH

Chlorozone® стерилизира водата по нежен 
начин за най-високо качество.

удОБеН

OspA-BlueControl® контролира напълно 
пречистването на водата, водните атракции 
и климатизирането на помещението.
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БАсейНИ сЪс сКИМеР
Чрез технологията на скимера спестявате пространство, също така е разходно-ефективно 
решение за частни басейни, които не се нуждаят от преливане на канала и резервоар за вода. 
Нивото на водата е под ръба на басейна и повърхността на водата се изсмуква и се почиства от 
скимера.

 1. Филтърна единица

 2. Ospachlorozone®

 3. Контейнер 

 4. Дозираща система за рН –

 5. Дозираща система за рН +  

 6. Контролно табло

 7. Измерваща станция

 8. OspA-BlueControl® пилотно табло

 9. Вливни дюзи

 10. Скимер

 11. Подов сифон

БАсейНИ с ПРелИвеН КАНАл
Басейните с преливен улей, осигуряват най-добър ефект, както визуално, така и в архитектурно 
отношение. Водната повърхност и пода образуват равнина. Басейнът изглежда по-голям. Можете да 
се насладите на гледка от всички страни. 

 1. Филтърна единица

 2. Ospachlorozone®

 3. Контейнер 

 4. Дозираща система за рН –

 5. Дозираща система за рН + 

 6. Контролно табло

 7. Измерваща станция

 8. OspA-BlueControl® пилотно табло

 9. Вливни дюзи

 10. Преливни сифони

 11. Воден резервоар
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ПОКРИвАлА зА БАсейНИ
АвТОМАТИЧНИ ПОКРИвАлА зА БАсейН
Подходящи са както за нови, така и за вече изградени басейни.

Прътът и покривалото се захващат за двете страни на басейна, посредством 
инсталационни панели, които се монтират под борда на басейна. Покривалото се задвижва 
от двигател, който е поставен в самия прът. Границите на покривалото, са програмирани 
електронно. Управлява се автоматично с помощта на ключ. Опция - дистанционно 
управление.

Този вид покривала са подходящи за открити и закрити басейни със закладни части тип 
скимер или тип преливник.
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вОдеН АТРАКЦИОН OSpA
дА НАПРАвИМ ОТ БАсейНА НещО ПОвеЧе

ВОДОПАД OSPA

Водопдът дава прекрасни възможности за 
оформление на интериора на всеки басейн. 
Непрекъснатият поток вода оказва на плуващият 
масаж и развлекателен ефект.

АтрАкциОн OSPA “БързА рекА”

Ексклузивен атракцион

ХиДрОмАсАжнА ВАнА OSPA

Ще почувствате изключителната 
сила на хидромасажа.

(УстАнОВкА ) ХиДрОмАсАжнА 
системА OSPA

За масаж на всяка точка от 
тялото благодарение на дюзите 
разположени в стената на басейна.

ВъзДУшен мАсАж OSPA

Неизменна част от всеки воден 
атракцион.Струите въздух , които 
излизат дават неповторимо 
удоволствие от въздушният 
масаж.

ВъзДУшнО-мАсАжни 
лежАнки OSPA

За да се отпуснете обкръжени от 
въздушно-воден масаж. Особено 
подходящи след тренировки по 
плуване.
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Гейзер OSPA

Изключително привлекателен 
атракцион.Струя вода блика от 
дъното подобно на естествен 
гейзер.

кАскАДА OSPA 

Съществуват различни форми и 
варианти на изпълнение. Оказват 
благотворно влияние на шийните 
мускули и плещите.

ПОДВОДен ВисОкОГОВОрител 
OSPA

Особено интересен атракцион в 
Уелнес сферата. Музика и говор под 
водата. Плуването и подводната 
гимнастика могат да бъдат 
изключително интересни водни 
занимания.

мОнтАж нА ОБрАтен ПОтОк 
OSPA

Оказва положително влияние на 
кръвообръщението. Ободряващ 
воден поток за активни плувци. 
Монтират се 1 или 2 дюзи.

ПОДВОДнО ОсВетление OSPA

За приятно осветление на 
басейна се предлагат халогенни 
или светодиодни прожектори с 
променящи се цветни светлини.
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РАзвлеКАТелНИ 
БАсейНИ
В ръцете на нашия екип дизайнери, водата се 
превръща в здравословна и се адаптира към 
всяка обстановка.

В много случаи, добре проектираната водна 
площ носи огромна добавена стойност за 
своите съоръжения.
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ЧАсТНИ 
БАсейНИ
Нашият опит в професионалния сектор, 
в който ние непрекъснато се развиваме , 
включително развлекателни басейни от най-
висока сложност, ни позволява да предлагаме 
уелнес решения за вашия дом с максимален 
професионализъм.

От тази гледна точка, ние сме разработили 
продуктова линия, специализирана в 
частни басейни. Вътрешен или външен; с 
развлекателни елементи или за плуване. 
Ние ще поемем вашия проект за частен 
басейн, от концепцията, до инсталирането и 
допълнителната поддръжка.
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БАсейНИ 
ОТ НеРЪждАеМА сТОМАНА 
Приложението на неръждаемата стомана за изграждането на различни видове басейни се превърна 
в доминиращ тип строителство през последните няколко години. Независимо дали изграждането 
на басейн е свързано с покриване на високите критерии за качество при обществено ползване 
или за частно ползване, задоволява напълно желанията на клиентите. Басейните от неръждаема 
стомана впечатляват с изключителна издръжливост, кратки периоди за сглобяване, абсолютна 
херметичност, огромно разнообразие от форми, отлично хигиенно качество и минимални разходи за 
поддръжка. За оборудването на басейни с атракции, се използват всички обичайни елементи като 
подводни прожектори и говорители, масажни кресла и пейки, масажни дюзи.
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Басейните от неръждаема стомана обикновено се произвеждат със самоносещи стени, така че те 
не се нуждаят от бетонни стени. За да издържат през студените зимни сезони, не е необходимо да 
се отцеди цялата вода. За целта е достатъчно само понижаване на нивото на водата.

Предимства на басейни от неръждаема стомана:

• Висока степен на производство на сглобяеми елементи - бърз и лесен монтаж

• Стоманена сплав от неръждаема стомана, избрана въз основа на анализ на водата

• Изключително издръжливи

• Не се появяват повърхностни пукнатини или крехкост

• Изключително хигиеничен материал

• Изисква минимално почистване

• Влагозащитен, дори и в студ и екстремни температури

• Голямо разнообразие от форми и индивидуални възможности за дизайн
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еФеКТИ
В сауната, парната баня или басейна можете да намерите спокойствие просто чрез затваряне на 
очите и отпускане на ума, или чрез създаването на своя собствена вселена и поглед към звездите, 
благодарение на този необикновен и умен аксесоар, който осигурява осветление на като звездно 
докосване. 

Фибероптичното звездно небе или дъно е допълнение към дизайна, състоящ се от десетки 
светодиоди, монтирани на тавана на помещението, дъното на басена или пода на околното 
пространство.
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вОдНИ гРАдИНИ
Да имаш езеро в градината далеч не е само приятна гледка, то е оазис в градската среда, в който 
да разтоварите стреса от ежедневието. С продуктите ни лесно може да се създаде атмосфера на 
спокойствие около това домашно “ваканционно място”, където можете да релаксирате сами или със 
своето семейство и приятели да усетите радостта от досега с природата.

Всеки градинар-ентусиаст може да създаде своя градински оазис съобразно собствените си 
виждания и идеи, разбира се с нашата професионална консултация, детайлен план и богатата 
продуктова гама, която е също толкова разнообразна колкокто и разнообразни са желанията на всеки 
един клиент.

Градински езера с водопади и фонтани, водни ландшафти, езера с декоративни риби, природни плувни 
басейни- възможностите са много.

Уникалността на продуктите ни е в перфектното взаимодействие между отделните компоненти, 
за да можете изцяло да се насладите на удоволствията от вашата лична водна градина в 
продължение на дълго период от време.
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ФОНТАНИ
Ние виждаме водата като средство за създаване на емоции. 

Това всъщност е фонтанът. Всеки фонтан има уникален характер и представлява произведение 
на изкуството. Той може да излъчва спокойствие, може да предизвика въображението чрез 
бавно движение на вода или може да бъде умопомрачаваща буря с огромни количества вода и 
впечатляващо светлинно и музикално шоу. По същество фонтанът може да бъде всичко, което 
можете да си представите. Нашата работа е да превърнем вашите идеи в прекрасни фонтани. 
Ние имаме уникални предложения, които могат да превърнат Вашата идея в течно произведение 
на изкуството.
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B133

C114а

C116

C123

B248

C115

C117
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C133

C135

C153

C155

C134

C154

C136
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C156

D104

D117

C225

D115

D123

D135
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D125

D304

D327c

D342

D138

D320

D340

D563
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ФлОТАРИуМ
Представете си, че за миг тялото ви игнорира гравитацията. Представете си, че плувате без 
никакви усилия. Това е възможно с помощта на нашата подсолена вода. Заедно с подходяща светлина 
и звук, ще достигнете състояние на пълно физическо и психическо отпускане.

Нашият Флотариум е идеален за борба срещу стреса и мускулните болки, безсъние, депресия, умора и 
хронични болки.
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ХИдРО-
МАсАжНИ 
вАНИ 
И душ 
КАБИНИ
Вземи си вана, където поискаш. Portable 
Spa Classic са перфектно оборудвани спа 
бани на най-достъпни цени. Открийте 
очарованието на открито - за къпане, с 
приятелите и семейството си. Преносими 
Вани с хидромасаж са шанс за една 
прекрасна почивка на мястото, което 
желаете.

Лек и лесен за преместване, елегантен 
финал, с модерни системи за масаж и 
перфектно оформени така, че да чувствате 
само максимално удоволствие от къпането. 
Portable Spa Classic - Вашата баня никога не 
е била толкова просторна.
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ХИдРОМАсАжНИ вАНИ
Wellness е завършен с Jacuzzi®. Когато една гама от продукти е вдъхновена от най-висшия смисъл на 
уелнес и много лични преживявания, които се усещат с кожата, преживявания, в които човек може да 
се потопи за възстановяване, за Jacuzzi®, това е най-истинския смисъл на уелнес.

Светът на Jacuzzi® е вдъхновен от най-високата концепция за благосъстояние и се изразява в една 
колекция от уникални модели, на които да се насладите индивидуално. Трансформирайте с нас вашия 
дом или вашия хотел.
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ViCTORY:
CLASSiC 
COLLECTiON

BORA

ARUBA

CATRiNA 140

CATRiNA 150

CURACAO 140

CYpRES
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GRENADA

iTAKA 190

ELBA

KORFU

iTAKA 155

FLORES

jAMAiCA

MADEiRA
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MAURiTiUS

RHODOS

MARGARiTA

SiNGApORE

MAURiTiUS MAx

MARTiNiqUE

SiCiLiA

ST LUCiA
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THiRA 158

THiRA 170

ST MAARTEEN

THiRA 165

TAURUS

TONGA
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душ
КАБИНИ

AMAzON

GALApAGOS

MiSSiSSippi

COCO

KOLORADO
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ELBA REGA

ORiNOCO
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SiCiS
сТЪКлеНА МОзАйКА

ОБлИЦОвКИ 
И НАсТИлКИ
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REx
CERAMICHE ARTISTICHE
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FLOORGRES
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CERiM
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CASA 
DOLCE 

CASA
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CASAMOOD
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BiSAzzA
СТЪКЛЕНА МОЗАйКА
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AppiANi
ЕКСТРУДИРАНА КЕРАМИКА
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МАсАжНИ МАсИ
Създадени, за да получите най-добрите резултати при лечение с помощта на масажи, нашите 
масажни стойки предлагат комфорт и анатомични форми. Техните повдигащи системи осигуряват 
удобен достъп за потребителя и удобство за масажиста.

SOWELL
Новата рожба на Lemi Group, Sowell е нова 
масажна маса със семпли и модерни линии, 
предназначена да вдъхнови една истинки уелнес 
атмосфера.

SOTHERMAL

Термалното легло Lemi е специално 
предназначено за термални кабини.

CONFORTiUM

Многофункционалното легло за Спа центрове 
и салони за красота, което съчетава 
практичност на използване и оптимизиране 
на работното пространство, благодарение на 
модерен, линеен дизайн, съчетан с естествени 
материали.
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МОКРО леглО “LEMi”

Мокрото легло “LEMI” и душ “Vichy” е ново 
СПА оборудване, абсолютно необходимо, за 
да се правят изключителни професионални 
терапии за тяло. Използването на водата 
в действителност предлага цялостно 
усещане за уелнес, увеличава релаксиращият, 
закаляващият и тонизиращ ефект на 
професионалните спа процедури. 

GEMYA

Тази Spa маса е особено подходяща за 
масажи и терапии за тяло, характеризира 
се с функционален и модерен дизайн. Gemya е 
оборудвана с три електродвигателя, които 
коригират височина, наклон инаклон назад, 
като се гарантира максимален комфорт за 
клиента и дава на терапевта удоволствието 
да работи с удивителна лекота.

МОКРО леглО “AqA WOOD”

Стилизирано, обогатено и революционно 
масажно легло, Aqa Wood e най-новата 
маса за мокър масаж на Lemi. Оборудвана с 
хидромасажна четка, която я прави идеална 
за мокри терапии и перфектна за изплакване 
на края на процедурата, като така отпада 
нуждата от отделен душ в помещението. Най-
иновативната функция на Aqa Wood e парната 
баня, захранена с мощен парогенератор. 
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КОзМеТИЧНО леглО”LEMi 4” 

Стилен и удобен, изцяло с електрическо 
регулиране на позициите, LEMI 4 SPA е 
перфектен диван-легло осигуряващ на всеки, 
който очаква своите клиенти стил и отлично 
работно състояние. Изключително гъвкаво 
и лесно за използване, леглото е оборудвано 
с 4 задвижващи устройства, всяко от които 
позволява на оператора автоматично да 
избере най-подходящата височина и позиция, 
като междувременно осигури максимално 
удобство на клиента. 

LEMi pEDi SpA

Професионалният спа стол с хидромасажна 
вана, на Леми Pedi Spa е пълен център за 
СПА маникюр и педикюр: престижният 
уред предлага на клиентите изключителни 
усещания. Lemi Pedi Spa столът е 
изключително удобен: въртящ се блок, който 
идва в комплект с хоризонтален плъзгащ се 
механизъм, регулируема облегалка и широки 
подлакътници. Професионалната тангенторна 
вана е оборудвана с 10 индивидуално 
регулируеми дюзи, 4 ходилото и 6 странично. 
Ваната е изработена от бял, не-порест и 
лесен за почистване акрилен материал и е 
снабден с магнитен антикалциращ препарат 
за да се предотврати образуването на 
калциеви отлагания.

КОзМеТИЧНО леглО “LEMi 2”

Практични универсален, моделът “Lemi 2 Spa 
bed” е перфектния избор за всеки, който търси 
по-гъвкав продукт с оптимално съотношение 
цена - качество.

Този диван-легло предлага хидравлично 
регулиране на височината, с помощта на една 
изключително здрава и надеждна хидравлична 
помпа, задвижвана чрез педал, която може да 
се завърта на 360°.
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гРАдИНсКИ 
МеБелИ
Обзавеждането на открито не може да бъде 
вече просто аксесоар, както в миналото. То 
трябва да има всички признаци на естетическа 
стойност, комфорт и качество. Трябва да 
устои на суровостта на времето. Roberti пое 
предизвикателството и продължи да създава и 
произвежда красиви колекции, запазвайки духа 
на оригиналната си визия.
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сеННИЦИ 
И ЧАдЪРИ
Природата е невероятен източник на 
вдъхновение - растенията и дърветата 
създават сянка по уникален начин, за 
себе си и заобикалящата ги среда. Ето 
защо природата е отправна точка за 
универсалната колекция. Тази гениална, 
първокласна линия предлага хитри решения 
за сянка - Paraflex, 

Rimbou, Ingenua, защита от слънцето в 
елегантен и стилен начин.
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Уважаеми клиенти, приятели и партньори,

В продължение на 30 години Weyergans High Care AG разработва уникални 
продукти и новаторски, патентовани козметични и медицински терапии.

Нашият принцип: качество, трайност и ефективност.

Станете част от нашата успешна Weyergans High Care® общност и 
опитайте нашия безпрецедентен холистичен подход към иновативни 
терапевтични методи и персонализирано клиентско обслужване. 

Ние от Weyergans High Care® ще следваме задно с вас новаторски пътища 
и ще ви водим към успеха на вашето студио.

Ваш, 
Rudolf Weyergans

От самото начало Weyergans High Care® 
залага на разработването и производството 
на медицински и козметични уреди. Като 
пионер в козметичния бранш, основателя на 
компанията Rudolf Weyergans разработва, през 
1980г., апарат за механичен лимфен дренаж, 
който служи за лечение на слаба съединителна 
тъкан – днес известен като Slide Styler®.

Следва създаването на лимфо-активиращи 
препарати, които и днес са част от различни 
процедури, включително и на патентования 
метод за Диференцирано Третиране на 
Целулит (DCT®). Продължаващите през 
годините изследвания и научни разработки 
са довели до разширяването на нашата 
гама от продукти за стягане на 
съединителната тъкан, до ефективни 
концепции против стареене. С други 
думи, до холистичния свята Weyergans 
High Care®, свят на компетентна грижи 
и ненадминат стандарт.

Уникални съставки като лечебен 
имел, високо ефективни терапии с 
отрицателни йони или патентовани 
козметични методи. С всяка наша 
разработка, предложена на пазара - ние 
сме една крачка напред. Винаги гледаме 
напред - към бъдещето на медицинска 
козметика.
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компетентност и доверие

Веднъж Weyergans, винаги Weyer-
gans. Ако веднъж сте се докоснали 
до нашия свят, вие никога вече 
няма да искате да се отделите 
от него. При нас можете да 
разчитате на подкрепата на един 
верен, коректен и взискателен 
партньор. Ние споделяме нашите 
широкообхватни професионални 
знания с вас и помагаме за вашия 
успех чрез уникална, цялостна 
концепция. Така като сме го правили 
в продължение на 30 години и ще 
продължаваме да го правим и в 
бъдеще.

нашето качеството е отлично

Сигурно качество, което издържа 
всеки тест, това е което Wey-
ergans High Care® гарантира, за 
произведените в Германия уредите 
и козметиката. Ние се гордеем 
с нашите отличителни награди 
и сертификати. Знаем, че те ви 
дават необходимата сигурност да 
разчитате на нас на 100%.

интелигентна технология

Weyergans High Care®, това е 
иновативно. Разработените 
козметични уреди, дават 
интелигентни терапевтични 
решения. Ние следваме нови, 
неконвенционални насоки, за да 
отговорим на вашите нужди и 
постигнатите резултати са 
уникални.

ние не оставяме въпрос без 
отговор

Комплексното обслужване на 
клиентите не е празно обещание 
за нас. Ние винаги сме готови да ви 
чуем. В малко вероятния случай на 
дефект или жалба нашите техници 
се справят с проблемите директно 
на място, за да се гарантира, че 
вашият бизнес продължава да 
тече гладко. Ние гарантираме 
всестранно подпомагане.

WEYERGANS HIGH CARE® ПринциПи
какво ни прави уникални
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Технически данни:
тегло: 12,5 кг
размери: 450х440х220 мм (ШхДхВ)
сертифициран по ISO EN 9001

Времетраене на процедурата:

Средната продължителност на работа с 
Dermabrasion в рамките на общата процедура 
е 10 минути. Специални процедури за дълбок 
пилинг продължават 20-30 мин. в зависимост 
от зоната. В рамките на годишен курс на 
пилинг в областта на лицето и деколтето 
процедурата се повтаря след 8 дена.

DERMABRASION
Дълбока регенерация

Dermabrasion е изпитан, високо ефективен, нежен метод за регенериране и подмладяване на 
кожата. Фини кристали премахват най-горния слой на кожата, това активира нейната регенерация 
и стимулира производството на нови, здрави клетки. Увеличава се производството на колаген и 
еластин в кожата. Фини линии, малки бръчки, белези от акне и възрастови петна намаляват. Освен 
това кожата е оптимално готова да абсорбира козметични активни вещества.

Козметичното Дермабразио обикновено се извършват в областта на лицето, шията и деколтето. 
Поради особено високата си ефективност уредът Дермабразио на Weyergans е също така подходящ 
за използване върху коремната стена, гърба, краката и седалището. Това е възможно чрез различна 
големина на кристалите (фини и груби) и различни накрайници (от финни линии до по-големи площи). 
Дермабразио също така е идеален за лечение на белези, старчески петна и много повече.

Dermabrasio на Weyergans разполага с особено силен и много безшумен мотор (немски продукт). 
По този начин се предотвратява запушването на свързващите маркучи, което гарантира 
нонстоп използване на технологията дори и в най-натоварените дни на студиото. Освен това, 
поради високата ефективност на двигателя, само част от абразива (кристалите) се консумира. 
Интензивността на излющване се регулира от таблото за управление. Модерният дизайн на това 
табло се управлява лесно и достъпно по време на процедурата.
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DERMIO CARE® FACIAL
Световна новост в медицината 

за красота и здраве 

Патентованата терапия Dermio Care® Facial залага на силната концентрация на отрицателно 
заредени йони, с които кислородът на въздуха се обогатява. йоните се свързват с кожата на 
лицето под защитната каска и навлизат в тялото през дихателната система. Всеки клиент се 
облагодетелства видимо и осезаемо от тази релаксираща терапия, независимо от типа на кожата и 
темперамент. Тя също така предпазва кожата от вредното влияния на околната среда. Dermio Care® 
Facial е незаменима част на всяка висококачествена подмладяваща терапия за лице.

Dermio Care® Facial се прилага най-вече като противостарееща терапия, срещу бръчки, за подобряване 
състоянието при розацея, чрез заздравяване на съдовете и подобряване на микроциркулацията. Der-
mio Care® Facial се използва: при загуба на еластичността на кожата, при уморена и отпусната кожа, 
алергии, невродермит, купероза, акне, хиперкиселинност в организма.

Превантивното му използване води до забавяне на процеса на стареене, както на кожата, така и 
на целия организъм. Непосредствения ефект е подобряване на външния вид и стягане на кожата, 
изглаждане на бръчките на кожата на лицето, шията и деколтето, моментално видимо подмладяване 
на кожата, повдигане на брадичката, премахване на тъмните кръгове под очите, подобряване на 
умствените способности и концентрацията.

Предозиране не е възможно. Няма никакви противопоказания. Няма възрастови ограничения. 
Подходящо и за бременни. Възможност за ползване на етерични масла и по този начин да се използва 
силата на ароматерапията с точно определена насоченост.

Dermio Care® Facial стимулира синтеза на колаген в кожата. Това води до образуване на повече 
съединителна тъкан, която прави кожата много по-стегната. Всичко това става благодарение 
на негативните йони, които променят рН-стойностите в междуклетъчните пространства 
на дермата и подкожието в алкална посока. Това е важно за синтеза на колаген и от там за 
стегнатостта и хидратацията на кожата. Поради това, че зрялата кожа е винаги малко кисела, 
производството на колаген не е достатъчно. Киселината от тъканите, която е положително 
заредена се свързва с отрицателно заредените йони, произведени от уреда и по този начин се 
неутрализира. Крайният продукт е вода и основа. В новата некисела среда ензимите, които са 
отговорни за производство на колаген вече могат спокойно да функционират. Крайният резултат е 
една много по-стегната кожа с намалено количество бръчки.

Технически данни:
тегло: 6,0 кг
размери: 459х390х140 мм (ШхДхВ)
сертифициран по ISO EN 9001

Целият продукт и неговата технология са 
международно патентовани.

DERMIO CARE® е регистрирана търговска марка 
на Weyergans High Care AG.

Предварително зададени програми: активно 
подмладяване, главоболие и белодробни проблеми, 
“Energy Kick” за бързо въздействие, купероза и 
розацеа.

Времетраене на процедурата:30 мин.
Процедурата протича изцяло автоматично. 
Не ангажира допълнителен персонал. 
Препоръчителен е абонамент от 10 процедури. 
Може да бъде предложена, като допълнителна 
процедура едновременно с терапия за тяло или 
маникюр. Може да се използва в комбинация с 
други процедури за лице: ампули, масаж, маска, 
sono care, meso care.
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MESOCARE®

Електропорация и Мио-Лифтинг 

При метода Mesocare® биофункционални серуми проникват дълбоко в кожата с помощта на 
електропорация. Специални, безболезнени импулси отварят за кратък период от време микроканали 
в кожата, през които без използване на игли и инжекции могат да се инфилтритат високо 
концентрирани козметични съставки (напр. за подмладяване) в по-дълбоките слоеве тъкан. 

Mesocare® осъществява иновативен транспорт на високо ефективни вещества като хиалуронова 
киселина, витамини и пептиди, в по-дълбоките слоеве на кожата на лицето, тялото и деколтето. 
Защото е добре известно, че истинската красота идва от вътре.

Това, което прави MESOCARE® специален:

За предотвратяване на мимически бръчки, Мезо-Mиo-Лифтинг дава възможност за електромеханична 
стимулация (EMS) на засегнатите лицеви мускули.

 Уредът Mesocare® служи за целево третиране на бръчки и стягане на тъканите в областта на 
лицето, шията и деколтето. Той предлага две програми: електропорация (антиейджинг и третиране 
на бръчки чрез въвеждане на високо ефективни активни съставки; трансдермална система) и Мио-
Лифтинг (укрепване и профилиране на лицевите мускули чрез електро-механично стимулиране, EMS; 
оптимизиране на изражението на лицето).

Специално предимство е, че клиентът контролира интензивността на процедурата с помощта на 
дистанционно управление. 

Напълно автоматизираният Мио-Лифтинг се извършва с помощта на електроди (8 бр. 
самозалепващи и лесни за употреба), които целенасочено тонизират мускулите на лицето (пасивна 
гимнастика). Процедурата се възприема като приятна. Импулсите съчетават различни форми на 
вълната (квадратни, триъгълни, трапецовидни и експоненциални), така че по време на процедурата 
лицевата мускулатура да не привиква към стимулиращите импулси. Ето защо при работа с Meso-
care® дори малък интензитет на импулса е достатъчен за постигането на оптимални резултати в 
подобряването на изражения на лицето.

Мезотерапия и Мио-Лифтинг (EMS) с MESOCARE® са подходящи за всички клиенти, които имат много 
високи изисквания към лечебната и козметичната грижа за лицето и деколтето и които очакват 
незабавно видими и дълготрайни резултати от терапията.

Технически данни:
тегло: 5,6 кг
размери: 450х390х140 мм (ШхДхВ)

Времетраене на процедурата:

Средната продължителност на проникване на 
продукти с Mesocare® в рамките на общата 
процедура е 10 минути. Продължителността 
на автоматичния Мио-Лифтинг е 30 минути. 
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Технически данни:
Ултразвукова честота: 1 MHz
ефективна ултразвукова повърхност: около 9 cm2

интензитет / cm2: мах. 0,5 W/ cm2

максимален интензитет / площ: мах. 4,5 W 
сертифициран по ISO EN 9001

SONO HANDY
SONO HANDY 

Сонофреза от най-висок ранг

Sono Handy служи за трансдермално проникване на козметични и фармацевтични продукти с 
помощта на ултразвук. Дори по-големи молекули на активни вещества могат да проникнат през 
кожната бариера благодарение на 1 000 000 (1 MHz) осцилации в секунда, които произвежда Sono 
Handy.

Sono Handy има две степени на силата на въздействие. С помощта на активни концетрати, той 
се използва за третиране на бръчките по лицето, при различни кожни проблеми напр. акне, за 
стимулиране на метаболизма на мазнините.

В допълнение към действието на ултразвука Sono Handy осъществява и масаж, дължащ се на 
микровибрации, които достигат дълбоко в кожата или в мускулите. Този микромасаж подобрява 
циркулацията на кръв и лимфа и по този начин допринася за активиране на клетъчния метаболизъм и 
за увеличаване на стойността на рН в случай на хиперацидитетна тъкан. 

По този начин ултразвуковите процедури с Sono Handy помагат за увеличаване на еластичността 
и стегнатостта на тъканите (синтеза на колаген). Поради това, че измества стойността на рН в 
алкална посока, ултразвукът има положително влияние върху акне.

Терапиите са подходящи за всички клиенти, които се интересуват от бързи, веднага видими и 
трайни резултати свързани с подмладяване и регенериране на лицето, шията и деколтето. Те могат 
също да бъдат използвани, за да проникнат активни вещества (например концентрати от серията 
на Weyergans) в областта на тялото и крайниците.

Sono Handy е незаменима помощ във всяка козметична кабина и всяка практика за дерматологията 
или естетична медицина. Процедурата е лесна за изпълнение и се понася добре. Sono Handy е 
предназначен за професионална употреба и продължителна работа. Доставя се с пълния комплект 
концентрати за работа.
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BODY WRAPPING
Комбинирана компресионна терапия

Процедурата Body Wrapping на Weyergans high care® е патентована и 
международно призната козметична процедура за цяло тяло. Тя води 
началото си от медицинската физиотерапия, или по-точно от терапия 
при оток. След като се използва успешно в тази област в продължение на 
десетилетия, компресионната терапия беше доразвита от Weyergans, 
за да отговори на изискванията на съвременната грижа за фигурата и 
здравето.

Ние от Weyergans high care® сме разработили и патентовали свой 
усъвършенстван метод на Бодирапинг. Той представлява комбинация 
от ароматерапия и компресионна терапия. Засегнатите от целулита 
зони се намазват с подходящ крем, индивидуално избран за всеки клиент. 
След това се увиват със специално фолио, като стриктно се спазва 
точно определена техника на обвиване и правилна сила на натиск. 
Силата на компресията се определя индивидуално и е съобразена със 

състоянието на съединителната тъкан. Всичко това продължава няколко минути, след което 
следват 45-60 мин. релаксация. Това е Уелнес с незабавно забележим ефект върху красотата и 
здравето, наречен Medical Wellness.

Бодирапингът намира приложение в проблемни зони като: корема, талията, хълбоците, бедрата, 
прасците и горната част на ръцете.

целта на терапията е да се стимулира метаболизма на мазнините, да се подобрят 
кръвооросяването на тъканите, лимфната циркулация и детоксикация на организма. Да се намали 
обиколката на третираните зони и да намалее и постепенно изчезне целулита.

Бодирапингът се съчетават отлично с други процедури за тяло. Той е чудесна завършваща процедура 
след ултразвук, RF или SPM. Също така е полезен по време на диети или метаболитни терапии. 

Времетраене на процедурата: 60 мин.
За да се оптимизират резултатите от терапията, препоръчваме лечението да продължи няколко 
седмици (по 2 пъти в седмица). 
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DETOX BODY STYLER
Негативни йони 

с позитивен ефект върху тялото

Процедурите с патентования Detox Body Styler водят до детоксикация и намаляване на 
киселинността в тялото. Те намират приложение в терапии за подобряване на външния вид на 
кожата и фигурата, както и по време на намаляване на телесното тегло.

Знаете ли?
Съотношението между киселини и основи е изключително важно за функциониране на всички 
метаболитни процеси в организма. A балансът между киселини и основи е необходимо за 
нормалния метаболизъм. Между другото този баланс е решаващ за стегнатостта на кожата и на 
съединителната тъкан. Нездравословно хранене, липса на физически упражнения, стрес или болест 
може да доведат до хиперацидитет на тъканта.Тогава е крайно време за ефективни, козметични 
процедури.

Detox Body Styler снабдява през кожата тялото с отрицателно заредени йони. В резултат на 
биохимичен процес киселината в организма се неутрализира, изолира се и се елиминира чрез кожата и 
пикочните пътища.

Процедурите са подходящи за клиенти с висока здравна култура, които искат да се справят с 
прекалената киселинност, която е резултат от ежедневния стрес и недотам съобразен хранителен 
режим. Процедурата е много подходяща за всички, които искат да подобрят своята фигура: да 
намалят обиколката на тялото, да стегнат кожата или да използват програмата за спукани 
капиляри.

Detox Body Styler допълва всяко физическо натоварване или тренировка за издръжливост, като се 
комбинира добре с механичен лимфен дренаж (напр. Slide Styler®), с Body Wrapping, с Електролиполиза 
(напр. Bodystar на Weyergans) или средства активиращи метаболизма (напр. Vacustyler® / Vacufit® на 
Weyergans.)

Технически данни:
тегло: 6,0 кг
размери: 459х390х140 мм (ШхДхВ)
сертифициран по ISO EN 9001

Целият продукт и неговата технология са 
международно патентовани.

DETOX BODY STYLER® е регистрирана търговска 
марка на Weyergans High Care AG

Предварително зададени програми: базова 
програма за целулит и стягане на съединителната 
тъкан, интензивна детоксикация, спукани капиляри 
и стимулиране производството на колаген, бързо 
освежаване и намаляване отока на краката.

Дозировка: Предозиране не е възможно. Няма 
никакви противопоказания. Няма възрастови 
ограничения. Подходящо и за бременни. 
Препоръчителни са пакет от 10 процедури.

Времетраене на процедурата: 30-45 мин. 
Процедурата протича изцяло автоматично. Не 
ангажира допълнителен персонал.
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Технически данни:
тегло: 140 кг
размери: 2200х1200х1100 мм (ДхШхВ)
сертифициран по ISO EN 9001/като 
медицински продукт по ISO 13485

Целият продукт и неговата технология са 
международно патентовани.

Разполага с предварително програмирани 
процедури, но дава възможност за 
индивидуални настройки спрямо нуждите на 
клиента.

Индивидуално лакиране на металната част на 
уреда се извършва по заявка за специална боя. 
Има възможност за избор от над 40 дизайни за 
тапицерия на лежащата част и електрически 
регулируемата облегалка.

Времетраене на процедурата: 30 мин.
Препоръчително е да се предлагат в пакет от 10 
процедури. Клиента остава облечен по време на 
процедурата.

VACUSTYLER®

Ефикасно решение за проблемите 
на долните крайници

Vacustyler® е уред за интермитентна вакуум терапия (IVT) на долната половина на тялото. Терапията 
се използва за стягане на съединителната тъкан, за детоксикация и пречистване, при целулит, при 
мастни натрупвания, при уморени и подути крака, при разширени вени и спукани капиляри, както и за 
съдова тренировка.

Методът на лечение първоначално е бил разработен за космическата медицина и функционира с 
отрицателно налягане, което се редува с нормално налягане. Отрицателното налягане засмуква 
свежа кръв и кислород към стъпалата и краката; нормалното налягане транспортирани отработено 
употребената кръв и метаболитни отпадъчни продукти назад чрез вените и лимфните съдове към 
центъра на тялото. Взаимодействието на налягане и отрицателно налягане води до “почистване” на 
тъканта отвътре навън. Методът на лечение притежава международен патент.

Терапията с отрицателно налягане е идеална за всеки, които желае да стегне кожа на долните 
крайници, стомаха и седалището. Процедурата също така се използва при слаби вени (запушвания, 
спукани капиляри). Друга целева група са клиенти с циркулаторни нарушения (пушачи, диабетици, 
хора с наднормено тегло) или по-възрастни клиенти, които се интересуват от поддържане на 
добро здраве. Процедурите с Vacustyler® представляват интерес за спортистите, за да се ускори 
възстановяването след физически дейности. Те се използват и за по-бързо възстановяване след 
липосукция.

Vacustyler® е предназначен за продължителна употреба в професионална среда. Той може да се 
използва в обекти за естетична медицина, козметични студия, фитнеси или спа центрове 
(Медицински уелнес). Процедурата с отрицателно налягане е чудесна завършваща процедура след 
ултразвук, RF и коригиращи терапии за тяло. 

Процедурите винаги се възприемат като приятни. Те са безопасни и лесни за извършване. Не е 
необходим допълнителен персонал.
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SPM®

Универсалния апарат 

SPM® е традиционен, безопасен и доказал своята ефективност метод на лечение. Той е комбинация 
от релаксиращ масаж и вендузи. Чрез отрицателно налягане тъканта, включително подкожната 
мастната тъкан, нежно се аспирира до толкова, че се достига до дълбоките слоеве на кожата, за да 
могат и те да се повлияят от ефекта на масажа.

Специални накрайници с различна големина, определени масажни техники, както и регулируемо 
отрицателно налягане позволяват извършването на различни процедури на отделните части на 
тялото: лице, гърди, ръце, седалище, корем, крака. По този начин е възможно с един единствен 
уред да се постигнат чудесни резултати върху цялото тяло. SPM® намира приложение и в 
физиотерапията.

Универсалният SPM® принадлежи към всеки салон за красота и е уникален на пазара. Със SPM® 
ставате експерт в лимфния дренаж, регенерацията, активирането на метаболизма на мазнините 
(премахване нае бричове и мастните депа), стягането на съединителната тъкан и анти-
целулитните терапии. 

Като цяло процедурите с SPM® водят до незабавно видими и осезаеми резултати. SPM® е подходящ 
за всички клиенти, които искат бърз и траен резултат. 

По отношение на грижата за лицето и деколтето, SPM® е подходящ не само за регенериране 
(подмладяване), лифтинг и третиране на бръчки, но и за акне и розацея.

В областта на цялото тяло SPM® отговаря на изискванията за диференцирани антицелулитни 
процедури по отношение на лимфен дренаж, активиране на метаболизма на мазнините и стягане на 
съединителната тъкан. SPM® дава също така възможността за специално третиране на стрии. Той 
е идеален за релаксиращи масажи или отпускане на схванатите мускули. 

Знаете ли?
SPM® е подходящ за специфични терапии като: повдигане на клепача, третиране на шия и деколте.

Технически данни:
тегло: 7,5 кг

тегло на аксесоарите: 3,5 кг 
(8 накрайника с различна големина)

размери: 450х400х190 мм (ШхДхВ)

сертифициран по ISO EN 9001/ като медицински 
продукт по ISO 13485

Отрицателно налягане: 0-500 mbar 
(постоянно или пулсиращо)

Времетраене на процедурата: 30-60 мин.
(зависи от зоната и целите на терапията) 
Може да е самостоятелна процедура или част 
от комплексна процедура.
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SPM® ГЪРДИ 
За красиви гърди без операция

Патентованата SPM® процедура за гърди е вариант на редовната SPM® процедура. SPM® лифнинг на 
гърдите е неинвазивна, козметична терапия. Целта й е забележимо по-стегнати гърди и повдигане 
на гърдите от вътре на вън. Резултатите са ясно видими и осезаеми, те обикновено водят до 
значителна промяна в силуета на гърдите.

Процедурата се осъществява с помощта на ергономични накрайници, които се поставят удобно 
на гърдите. Чрез тях уредът задава ритмично редувано нормално и отрицателно налягане. Това 
води до ритмична дилатация и компресия на съдовете. Разширяването на кръвоносните съдове 
води до навлизане на прясна кръв, която носи енергия и кислород на тъканите. Компресията води до 
транспортиране обратно на използваната венозна кръв, лимфа и отпадни продукти. Всичко това 
води до образуване на нова съединителната тъкан (синтеза на колаген) и се изразява под формата на 
значително по-стегната тъкан и повдигане на гърдите.

SPM® лифтинг на гърдите е подходящ за всички клиенти, които са заинтересовани да имат 
стегнати гърди, без да се налага да се подлагат на операция или да поемат риска от увеличаване на 
гърдите със силиконови импланти. Процедурата е много приятна. Клиентът не извършва никакво 
усилие.

Постигнатият ефект от направените 10 процедури е дълготраен и през следващите няколко месеца 
няма нужда от поддържащи процедури. След това е необходимо на 4 седмици да се прави по една 
поддържаща процедура.

Технически данни:
тегло: 7,5 кг
размери: 450х400х190 мм (ШхДхВ)
размер гръдни накрайници: S, M, L, XL
сертифициран по ISO EN 9001
Отрицателно налягане: 0-500 mbar (постоянно 
или пулсиращо)

Времетраене на процедурата: 60 мин.
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SLIDE STYLER®

Механичен лимфен дренаж 
и масаж на коремната стена

Механичният лимфен дренаж с оригиналния Slide Styler® води до намаляване на застоя на 
метаболитните отпадни продукти в случаи на целулит, както и до намаляване на оттока при 
едематозно подуване на крайниците. Целта на лечението е намалена обиколка на тялото и 
постигане на гладка кожа.

Освен това оригиналния Slide Styler® предлага възможност за масаж на коремната стена и 
тонизиране на тънките черва по методиката на FX Mayr (терапия Mayr). Приложение в областта на 
козметични процедури той има при третиране на бирения/бейби корем.

Маншетите на Slide Styler® се състоят от припокриващи се въздушни камери. В прецизно 
контролирани цикли Slide Styler® последователно и в правилната посока пълни тези камери с налягане 
и след това ги изпразва. Припокриващите се въздушни камери осигурява оптимални резултати 
на терапията, тъй като образуващото се в тях налягане се осъществява без прекъсване и води 
до образуването на “внимателно плъзгащи се масажни вълни”. Силата на налягането започва при 
минимала стойност от 20 мбар, което е от съществено значение особено при отпусната кожа, тъй 
като това ниско налягане не позволява на лимфните съдове да бъдат притиснати. Максималното 
налягане, което може да бъде зададено от уреда е 150 милибара.

Slide Styler® се предлага в две разновидности: с цялостни маншети тип панталони или с отделни 
маншети за всяка част от тялото (стъпало, крака, таз, корем и ръце).

Механичният лимфен дренаж е важен компонент за всеки клиенти при диференциално третиране на 
целулит или при грижата за красива и стройна фигурата. 

Slide Styler® е също така задължителна завършваща процедура след липолиза, ултразвук или 
RF- процедура. Slide Styler® може да се прилага в комбинация с терапии на метаболизъм или при 
детоксикиращи диети. Той е особено полезен за клиенти с уморени, подути крака, както и за 
регенерация след спортни дейности. Намалява лимфния и венозния застой.

Технически данни:
тегло: 10,0 кг

размери: 459х390х185 мм (ШхДхВ)

сертифициран по ISO EN 9001

Брой на камерите в маншетите:
Стъпала: 2
Крака: 11
Ханш: 4
Корем: 6
Ръце: 9
Панталони: 26

налягане: 20-150 mbar

Времетраене на процедурата: 30 мин.
2-3 пъти на седмица. По-дълго време и всекидневно 
приложение няма да навреди. Поддържаща терапия 
1 път в месеца. Препоръчителни са пакет от 10 
процедури.
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Технически данни:
тегло: 5,6 кг
размери: 45ох350х140 мм (ШхДхВ)
сертифициран по ISO EN 9001

Времетраене на процедурата:

Lipolyse 45 мин.; Polyshape и Isolyse всяко едно 
по 30 мин; Alley Gates 20 - 45 мин. Според 
нуждите. Ангажираност на персонала: ниско 
(само за прилагането на електродите).

BODYSTAR
Електро стимулация и липолиза

С помощта на самозалепващи електроди с различни размери Bodystar безболезнено въвежда 
електрически ток директно в кожата. Областите на приложение, на доказалия своята ефективност 
Bodystar, са разнообразни и варират от релаксиращ електро масаж до специални процедури за 
цялото тяло. Предварително зададените програми на процедурите извършват целево стягане на 
кожната тъкан и подпомагат изграждането на мускулите (електро мио стимулация ЕМS). Специално 
предназначение има Елктролиполизата. При нея става въпрос за целенасочено въздействие върху 
мастните натрупвания чрез активиране на ензим Липаза. Така Елктролиполизата е един от 
най-популярните терапии сред различните видове лечение на локална липодистрофия (мастни 
натрупвания и целулит).

Bodystar представлява холистичната грижа за тялото - особено при третирането на проблемни зони 
като краката, стомаха и седалището, но също така горната част на ръцете.

С Bodystar могат да се извършват пет различни процедури: Електролиполизата се използва за 
клиенти с добре локализирана козметична липодистрофия (“любовни дръжки”/мастни депа, бричове). 
В медицинския вариант (по избор) се използват иглени електроди подкожно. Когато се използва 
козметичния вариант се използват самозалепващи повърхностни електроди, които се поставят по 
двойки успоредно един на друг. Програмите Polyshape и Isolysis са специални програми за тонизиране 
на мускулите и подобряване силуета на тялото. За разлика от класическата EMS, по време на тези 
програми на Bodystar се прилагат няколко различни стимулиращи токови сигнали едновременно 
(правоъгълник, трапец, триъгълник, експоненциален). Това изключва привикването на мускулите към 
действащите импулси, така че дори и слаб токов интензитет води до желаните резултати, което 
се цени високо от клиентите. Програмата за Alley Gates е уелнес-ориентирана, класическа програма 
за релаксация и се осъществява с помощта на повърхностни електроди.

Специалните предимства на Bodystar са бързите и по-добри резултати от процедурата 
поради уникалното прилагане на различни токови импулси и липсата на привикване. Освен това, 
практическото дистанционното управление за потребителя и дистанционното управление за 
клиента правят процедурата лесна, безопасна и комфортна.

Липолизата е важна част от диференцирано третиране и оформяне на тяло и се комбинира отлично 
с последващ лимфен дренаж (например Slide-Styler®), процедура за детоксикация или намаляване 
на киселинното съдържание (напр. Detox Body Styler) или такива за активирате на обмяната на 
веществата (напр. Vacustyler® или Vacufit®). Терапиите се извършват винаги в пакет от няколко 
процедури.
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BEAUTIFUL LIPS
Сочни устни с помощта на 

хиалурон и студена светлина!
Без инжекции!

Красивите устни са знак за чувственост и женственост. Процедурата Beautiful Lips е нежен метод, 
за постигане на сочни устни с изразен контур. С помощта на хиалуронова киселина и студена 
светлина устните леко набъбват. Те са добре хидратирани.

Beautiful Lips е перфектният завършек на празничния вечер грим. Процедурата е уникална и е 
достъпна само при Weyergans.
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PS-Bulgaria LUX ЕООД 
1040 София, България

INTERPRED WTC София
бул.: “Драган Цанков“ 36

моб. тел.: 0894 404 107, 0894 404 108, 0894 404 109
office.sofia@ps-bulgaria.com

www.ps-bulgaria.com

МОИТЕ САУНА И БАСЕЙН

Вашата следваща стъпка:
Свържете се с Вашия “Пи Ес България” консултант


