
SAÚDE 

Duo-Therm® - Sistema de 

Ideal para tratamento de determinadas doenças e prevenção de outras:

- Doenças alérgicas: 

Devido a transmissão do calor através de radiação não se verifica o movimento de poeiras, 

causa de muitas reacções alérgicas, podendo assim com o Sistema de 

THERM® evitar-se crises de alergia e de asma. Para tal contribui ainda o facto de s

conseguir através do termóstato

humidade existente no ar, causa principal da formação nas paredes e nos tectos de

bolores, tão nocivos à saúde. 

 

- Doenças das vias respiratórias e ossos

Este sistema de aquecimento é instalado na parede para a qual transmite calor. Através 

deste calor as humidades infiltradas vão sendo combatidas, sem que a humidade do ar 

ambiente seja consumida. 

conveniente a um bom funcionamento das vias respiratórias e a uma pele saudável, 

enquanto que a humidade das paredes, tão nociva aos ossos, é combatida. 

- Acção benéfica dos raios infra

 - produzidos através do sistema de aquecimento 

que comprovada a acção benéfica dos raios infra

1 - Um tratamento regular com calor profundo infra

do corpo, combate a stress através da relaxação e da estimulação do metabolis

circulação. 

2 - Os raios infra-vermelhos aceleram o processo de cura das 

lesões desportivas e dos efeitos gripais.

3 - A produção celular na camada exterior da pele é incrementada através do processo 

rápido de renovação, tornando

Muitos casos de acne ou outras infecções da pele são tratados ou mesmo curados pela acção 

do tratamento com calor infra

4 - Com este calor as fibras musculares dilatam

5 - O sistema de imunidade é fortalecido através da estimulação da formação de leucócitos 

(globos brancos), combatendo

impurezas orgânicas.  

6 - A radiação de infra-vermelhos é usada no tratamento geral 

ossos, dos brônquios, dores reumáticas, distensõ

7 - Psiquicamente é igualmente notório o ef

cerebrais, de que resulta descontracção, sensaç

disposição. 

SAÚDE - Aquecimento por Radiação -    

de Aquecimento por Radiação - saudável

para tratamento de determinadas doenças e prevenção de outras:

Devido a transmissão do calor através de radiação não se verifica o movimento de poeiras, 

causa de muitas reacções alérgicas, podendo assim com o Sistema de Aquecimento 

se crises de alergia e de asma. Para tal contribui ainda o facto de s

através do termóstato uma temperatura constante que impede a condensação da 

humidade existente no ar, causa principal da formação nas paredes e nos tectos de

saúde.  

Doenças das vias respiratórias e ossos 

sistema de aquecimento é instalado na parede para a qual transmite calor. Através 

deste calor as humidades infiltradas vão sendo combatidas, sem que a humidade do ar 

 Como consequência o ar envolvente mantém a humidade 

a um bom funcionamento das vias respiratórias e a uma pele saudável, 

enquanto que a humidade das paredes, tão nociva aos ossos, é combatida.  

Acção benéfica dos raios infra-vermelhos: 

produzidos através do sistema de aquecimento DUO-THERM® - Na medicina está mais do 

que comprovada a acção benéfica dos raios infra-vermelhos no corpo: 

Um tratamento regular com calor profundo infra-vermelho proporciona a desintoxic

através da relaxação e da estimulação do metabolis

vermelhos aceleram o processo de cura das inflamações musculares, das 

es desportivas e dos efeitos gripais. 

A produção celular na camada exterior da pele é incrementada através do processo 

tornando-se esta mais macia e elástica. 

Muitos casos de acne ou outras infecções da pele são tratados ou mesmo curados pela acção 

do tratamento com calor infra-vermelho. 

musculares dilatam-se e a tensão muscular é combatida.

O sistema de imunidade é fortalecido através da estimulação da formação de leucócitos 

(globos brancos), combatendo-se assim as substâncias oxidantes, bactérias e demais 

vermelhos é usada no tratamento geral da dor (dos músculos, dos 

dores reumáticas, distensões musculares, nevralgias, dor ciática, etc.). 

Psiquicamente é igualmente notório o efeito dos impulsos transmitidos à

ebrais, de que resulta descontracção, sensação de bem-estar e, consequentemente, boa 

saudável: 

para tratamento de determinadas doenças e prevenção de outras:    

Devido a transmissão do calor através de radiação não se verifica o movimento de poeiras, 

quecimento DUO-

se crises de alergia e de asma. Para tal contribui ainda o facto de se 

uma temperatura constante que impede a condensação da 

humidade existente no ar, causa principal da formação nas paredes e nos tectos de fungos e 

sistema de aquecimento é instalado na parede para a qual transmite calor. Através 

deste calor as humidades infiltradas vão sendo combatidas, sem que a humidade do ar 

ncia o ar envolvente mantém a humidade 

a um bom funcionamento das vias respiratórias e a uma pele saudável, 
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vermelho proporciona a desintoxicação 

através da relaxação e da estimulação do metabolismo e da 

inflamações musculares, das 

A produção celular na camada exterior da pele é incrementada através do processo 

Muitos casos de acne ou outras infecções da pele são tratados ou mesmo curados pela acção 

o muscular é combatida. 

O sistema de imunidade é fortalecido através da estimulação da formação de leucócitos 
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