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ÇOK FONKSİYONLU OZON SAUNA TERAPİ BAKIMI
MULTI-FUNCTIONAL OZONE SAUNA TREATMENT

Aktif oksijen molekülü olan ozon gazı kullanılarak
yapılan iyileştirici tedavilere “Ozon Terapi’’ 
denilmektedir. Oldukça eski bir tedavi şekli olmakla 
beraber, her geçen gün farklı, yararlı etkilerinin 
bulunması onu yeniden güncel hale 
getirmektedir. Ozon tedavi “Alternatif Tıp” değil, 
bilakis etkileri bilimsel olarak yüzlerce 
çalışmayla kanıtlanmış etkili bir tedavi yöntemidir. 
Ozon terapinin en önemli özelliği, hastaya ve 
hastalığa özgü olmak üzere vücuda farklı
 yollarla verilebilmesidir.

CROSS DM-1102 OZON SAUNA sıcak kabin içinde 
deri yolu ile vücuda oksijen verilme yöntemidir. Stres 
ve selülit giderici, zayıflatıcı, toksin atıcı, sindirimi ve 
dolaşımı düzenleyici, cildi sıkılaştırıcı ve güzelleştirici gibi 
özellikleri bulunan vücut bakım ünitesinin en önemli 
özelliği, performanslı kilo vermeye yardımcı olmasıdır. 
Ozon sauna ile ısı derinin 4 ile 6 santimetre altına 
nüfus eder. Ozonlu buhar sauna ile vücudunuz bir 
seansta 200 ila 450 arasında kalori harcar. 
Böylelikle yağlama ve yağ parçaları arasında

It is called “Ozone Therapy” for healing treatments using ozone 
gas which is the active oxygen molecule. Although it is a very 
old treatment, having different beneficial effects every day 
makes it re-up to date. Ozone therapy is not an “Alternative 
Medicine” but an effective treatment method that has been 
scientifically proven by hundreds of studies. The most 
important feature of ozone therapy is that, it can be given to the 
body in different ways by being specific to the patient and the 
disease.

CROSS DM-1102 OZONE SAUNA is a method of 
delivering oxygen to the body through the skin in the hot cabin. 
The most important feature of the body care unit, which features 
such as relieving stress, cellulite, attenuating, toxin thrower, 
digestion and circulation, firming and beautifying the skin, is the 
performance which helps to lose weight with performance. 
Ozone is heated by 4 to 6 centimeters below the skin. 
With ozone steam sauna your body consumes between 
200 and 450 calories in a session. In this way, the toxins 
accumulated between the lubrication and oil parts can be 
easily reached and provide 7 times more benefits than the 
steam sauna. Usually, drooping bodies are used to 
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 birikmiş olan toksinlere rahatlıkla ulaşılıp, buharlı 
klasik  saunaya göre 7 kat daha fazla fayda sağlar. 
Genellikle, sarkık vücutlar, karın, bacaklar, kalça, popo 
ve belde yerleşen yağ ve selülitleri eritmek için kullanılır. 
Sıcaklığın etkisi ile açılan deri gözeneklerinden emilerek 
vücudun kan, lenf ve yağ dokusuna geçer. Lenfatik sistemi 
toksinlerinden arındırır, cildi temizler, kasları gevşetir, 
kan dolaşımını hızlandırır.

DETOKS ETKİSİ DE VARDIR; 

Yaşayan insan bedeni içinde birçok kimyasal 
reaksiyonlar gelişir ve bazı toksin türünde vücuda 
zararlı maddeler oluşur. Bu maddeler normalde 
deriden ter, karaciğerden safra yoluyla bağırsaklardan 
ve idrar yoluyla böbreklerden atılır. Ozon saunada ısı ve 
nem yardımıyla bu maddeleri terle hızlı şekilde vücuttan 
uzaklaştırılır.

Ayrıca İnsan derisi vücudu dış ortamdan gelebilecek 
çeşitli mikroplara karşı korur. Fakat birçok mantar, 
bakteri deriye nüfuz ederek çeşitli hastalıklara neden 
olur. Ozon ve oksijenin yardımıyla bu tür zararlı mikro 
organizmalara öldürülüp etkisiz hale getirilir. Bu sayede 
temiz, sağlıklı bir cilde sahip olunur.

dissolve fat and cellulite in the abdomen, legs, buttocks, butt and 
waist. It is absorbed from the skin pores opened with the effect of 
temperature and passes to the body's blood, lymph and fat 
tissue. It cleans the lymphatic system toxins, cleanses the skin, 
relaxes the muscles, and accelerates the blood circulation.

DETOX IN EFFECT;

Many chemical reactions develop in the living human body 
and some harmful substances are formed in the body. These 
substances are normally excreted from the skin by sweat, 
through the bile in the intestines, and in the urine through 
the kidneys. Ozone in the sauna with the help of heat and 
moisture, these substances are removed from the body 
quickly sweat.

In addition, human skin protects the body against various 
microbes that can come from outside environment. But 
many fungi, bacteria penetrate the skin causes various 
diseases. With the help of ozone and oxygen, such harmful 
microorganisms are killed and inactivated. In this way, people 
can have clean, healthy skin.

Özellikler 
• %100 akrilik kasa sayesinde uzun yıllar renkte 
sararma veya çatlama olmaz
• İçeresinde bulunan ozon jeneratörü sayesinde 
havadan Ozon üretir
• 304 kalite paslanmazdan buhar kazanı mevcuttur
• Özel LED Kromoterapi sistemi mevcuttur
• Özel el duşu sayesinde bakım sonrasında içinde 
duş alınabilir
• AM/FM radyo ve Mp3 müzik sistemi mevcuttur 
Bu sayede müşteri bakım sırasında özel 
hoparlörden müzik dinleyebilir
• Bitkisel bakım için uygundur
• Dijital dokunmatik ekrandan ayarlanabilir
• Su tesisatı gerektirir
• Full otomatik su alma ve boşaltma sistemi
• Özel tekerlekleri sayesinde rahatlıkla taşınabilir
• Özel poliüretan antibakteriyel oturma yeri mevcuttur
• CE Sertifikası

Teknik Özellikler
• Voltaj: 220-240 V
• Güç: 3600 W
• Hz: 50-60 Hz

Features
• No yellowing or cracking for many years thanks to 
100% acrylic case
• Produces ozone from the air thanks to its ozone 
generator
• Steam boiler from 304 quality stainless steel
• Custom Led Cromotherapy system available
• Thanks to the special hand shower, can be showered 
after application inside the bath
• AM/FM radio and Mp3 music system available 
This allows the customer to listen to music from the 
special speaker during application
• Suitable for herbal care
• Adjustable from digital touch screen
• Requires plumbing
• Full automatic water intake and discharge system
• Easily portable thanks to special wheels
• Special polyurethane antibacterial seat
• CE Certificate

Technicial Specifications
• Voltage: 220-240 V
• Power: 3600 W
• Hz: 50-60 Hz


