
Az ALPHA OXY SPA segítségével megtapasztalhat-
ja a 99%-os tisztaságú oxigénes kezelések páratlanul
hatékony előnyeit. Az oxy spa rendszer a világon
egyedülálló módon a test számára 3 különböző oxi-
génhez jutási lehetőséget biztosít, (ARC, TEST, IN-
HALÁCIÓ) kombinálva egy ionizált mély-melegterá-
piás rendszer előnyeivel kiegészítve, aroma, vibráci-
ós-masszázs, hang és shirodhara terápiával és több az

ifjúság megőrzésére szolgáló előnnyel és gyógymód-
dal. A hatékony ifjúság és egészség megőrzéséhez
egy átfogó koncepció szükséges amelyben hangsú-
lyozott szerepet kap a nyugodt és kellemes környezet
biztosítása. Az oxy spa fokozza a sejtek teljesítmé-
nyét, megfiatalítja a bőrt és eközben harmóniát bizto-
sít a testnek az elmének és a léleknek. Most először az
Alpha Oxy Spa-val érhető el a teljes arc és testápolás. 

Az elsõ 99%-os tisztaságú oxigénes
arc és test ifjúságmegõrzõ rendszer

Az ALPHA OXY SPA rendszer feltölti a testet oxigénnel
és sejtszinten tárolja, az egészséges regenerálódás

és hosszú élet érdekében.



– Ifjúság-megőrző oxigénes arckezelés

– Oxigénnel telített arc és test kezelés

– Anti-bakteriális akne kezelés 

– Mélyhidratálós oxigén arc kezelés

– Gyorsított oxigénes gyógyítás

– Oxigénnel telített testtekercselések és maszkok

– Oxigénnel telített fogyasztó kezelések

– Oxigénnel telített meditáció stressz csökkentés és relaxáció

– Oxigénnel telített tisztítás és méregtelenítés

– Oxigén-terápia alvási nehézségek esetén

A TERMÉK ELO½ NYEI: 

– Tisztább gondolkodás: az oxigén kezelések azonnal javítják 
a mentális erőnlétet, a hangulatot és koncentrációt

– Fokozza a súlyvesztést és csökkenti a cellulitiszt 
– Semlegesíti a méreganyagokat, pótolja a szabad gyököket 

és elpusztítja a baktériumokat és vírusokat
– Erősíti az immunrendszert és elősegíti a sejt regenerációt
– Növeli a szívizom teljesítőképességét
– Az aklimatizáció növeli a szív teljesítményét, 

a vérplazma számot és optimalizálja a só veszteséget.
– Táplálja kondicionálja és hidratálja a bőrt
– Növeli a bőr tónusának tisztaságát és egyenletességét 
– A szennyező anyagok bőrsejtekből való eltávolításával

elősegíti a méregtelenítést 
– Segíti a lézerkezelések utáni mikro-sérülések gyógyulását 
– Fajdalomcsillapító hatás, enyhíti a vázizomzat problémáit
– Csökkenti a vízvisszatartást

Alpha Oxy Spa

oxigénes kezelések és szolgáltatások

Alpha-masszázs Bt. Az Alpha termékcsalád kizárólagos magyarországi forgalmazója és szervize.
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