
Soľné izby – ktoré poskytujú soľnú terapiu –
prinášajú výhody podobné prirodzenému 

liečebnému prostrediu, ako sú soľné bane alebo 
prímorský vzduch.

ĽAHKÉ  DÝCHANIE
SO  SOĽNOU  TERAPIOU



V soľnej izbe návštevník relaxuje a dýcha vzduch 
bohatý na aerosól soli, ktorý poskytuje prirodzené 

zlepšenie zdravia pre širokú škálu ľudí.

Výhody soľných izieb

Články v odborných medicínskych 
časopisoch ukazujú, že soľná terapia:

Je prírodný a efektívny prostriedok na 
uvoľnenie dýchania

Prináša úľavu pri peľových alergiách

Podporuje zdravú pokožku, najmä v 
prípade psoriázy, ekzémov alebo akné



 Halogenerátor (z gréckeho „halos“ = soľ) pripravuje suchý 
aerosól soli s vopred nastavenými parametrami a uvoľňuje 
ho do špeciálne upravenej miestnosti.

 Halogenerátor „spolupracuje“ so správne navrhnutou soľnou 
izbou, ktorá poskytuje optimálnu vlhkosť a ventiláciu 
vzduchu.

 Dizajn soľnej izby môže zahŕňať soľou pokryté steny a 
podlahu, špeciálne osvetlenie, pohodlné ležadlá, ozvučenie a
ďalšie možnosti. 

Ako zvýšiť koncentráciu soli v ovzduší?
Halogerátor!



Halogenerátor:
Najprv sa pripraví soľ

Čistá, kvalitná 
soľ sa naplní 
do mlynčeka

Mlynček 
rozdrví soľ na 
jemný prášok

Separátor 
oddelí častice 
podľa veľkosti



Halogenerátor:
Potom sa soľ mení na aerosól

Halogenerátor dodá do miestnosti 
presnú a konštantnú úroveň soľného 
aerosólu. Tento proces môže byť 
opakovaný niekoľkokrát denne.

Spustí sa 
vnútorný 
ventilátor

Mikročastice soli 
sa zmiešajú 
s prúdiacim
vzduchom

Ventilátor 
vyfúkne suchý 

aerosól do soľnej 
miestnosti



Prečo sú mlynček a separátor najdôležitejšie 
komponenty halogenerátora?

Iba v prípade, že soľ je rozdrvená na 
dostatočne malá častice, je výsledný 
aerosól vhodný na dýchanie. Sú to 
práve tieto malé častice soli, ktoré 
prenikajú do najhlbších štruktúr 
pľúc a nosových dutín. 2-5 µm - 62% 

1-2 µm - 35%

Pomerné zloženie suchého 
aerosólu soli vytvoreného 
halogenerátorom Halomed.

Priemerná koncentrácia soli v prírodných 

soľných baniach je 1 - 10 mg/m3, pričom 

viac ako 80% častíc má veľkosť 1 – 5 µm. 



Podľa údajov zo senzora, systém spätnej kontroly upravuje 
množstvo uvoľňovaného aerosólu

Senzor meria koncentráciu soli vo 
vzduchu v miestnosti

Senzor aerosólu

Halogenerátor 
produkuje suchý soľný 
aerosól a uvoľňuje ho do 
soľnej miestnosti

Pokročilá haloterapia prevádza soľnú 
terapiu na vyššiu úroveň



- s detektorom 
koncentrácie soli, ovláda 
sa  diaľkovým ovládačom

- bez detektora 
koncentrácie soli, 
ovláda sa na 
prednom paneli

- s detektorom 
koncentrácie soli, 
ovláda sa na 
prednom paneli

Halogenerátor s jednoduchým ovládaním

Halogenerátor Haloset – kompaktný generátor soľného 
aerosólu. Je umiestnený priamo v soľnej jaskyni. 
Obsahuje zásobník, ktorý je možné naplniť soľou 

potrebnou pre procedúry na celý deň.



� rodinné domy

� wellness centrá

� kúpele

� sanatória

Halogenerátory – možnosti použitia



Kontakt

DASOLA spol. s r. o. 
Bakošova 22
841 03 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: +421 905 841 921

mail: info@pravasolnajaskyna.sk

www.pravasolnajaskyna.sk


