Jaskinia Solna
Pragnąc umilić pobyt w Willi Orle Gniazdo,
Gniazdo stworzyliśmy
miejsce, które przeniesie Państwa z krainy pachnących igliwiem
lasów w niepowtarzalny świat Solnej Jaskini.
Baśniowe wnętrze, podświetlane ściany, kojąca muzyka, śpiew
ptaków czy szum wody, wprowadzą każdego w głęboki relaks
i odprężenie, które towarzyszyć będą jeszcze długo po seansie.

Nasza Jaskinia Solna to miejsce, którego ściany wyłożone są naturalnymi
bryłami krystalicznej soli Kłodawskiej a podgrzewana podłoga wysypana jest
kilkunastocentymetrową warstwą drobnokrystalicznej soli. Całość dopełnia
gra świateł i efekty dźwiękowe.

Pobyt w Jaskini Solnej to nie tylko rozkosz dla zmysłów.
Powietrze wypełniające grotę jest dziesięciokrotnie czystsze niż na zewnątrz
a klimat w niej panujący jest nasycony licznymi mikroelementami
i pierwiastkami.
Seanse w naturalny sposób wzmacniają odporność, poprawiają kondycję,
podnoszą koncentrację oraz wspoma
wspomagają
gają leczenie wielu schorzeń.
W mikroklimacie Jaskini, w czasie seansu wdychamy szereg mikroelementów.
Uwalniają się tak istotne dla zdrowia, dobrego samopoczucia człowieka oraz
prawidłowej pracy i ochrony organów wewnętrznych pierwiastki tj:














JOD- odpowiedzialny za funkcjonowanie tarczycy, która zarządza
przemianą materii i reguluje wagę
WAPŃ - wzmacniający odporność organi
organizmu,
zmu, łagodzący podrażnienia
i regulujący funkcje układu krwionośnego;
MAGNEZ- działa antystresowo, wpływa korzystnie na układ sercowo
sercowonaczyniowy;
POTAS, SÓD I CHLORKI - również działają pozytywnie na pracę serca
i poprawiają ukrwienie skóry;
ŻELAZO - niezbędny
zbędny składnik hemoglobiny;
MIEDŹ - działa przeciwgrzybiczo, wpływa na syntezę hemoglobiny oraz na
gruczoły wydzielania wewnętrznego;
SELEN- spowalnia proces starzenia się skóry;
BROM - uspokaja układ nerwowy

Seans w Jaskini solnej jest równoznaczny z dwudniowym pobytem
nad morzem.
Stężenie jodu w jaskini solnej odpowiada stężeniu jodu nad morzem
podczas sztormu

JASKINIA SOLNA: WSKAZANIA
Klimat jaskini jest korzystny przy takich schorzeniach jak:
 przewlekłe nieżyty nosa, gardła, krtani i oskrzeli
 alergiczne nieżyty górnych dróg oddechowych
 przewlekłe zapalenia zatok
 astma oskrzelowa
 choroby płuc i oskrzeli
 spadek odporności
 niedoczynność tarczycy
 schorzenia sercowo--naczyniowe
naczyniowe (niewydolność krążenia, stany
pozawałowe, nadciśnienie
nadciśnienie)
 schorzenia przewodu pokarmowego ((wrzody,, nieżyty, zapalenia)
 choroby skóry (łuszczyca
szczyca,, zmiany trądzikowe, zapalenia skóry)
 nerwice i stany przemęczenia

JASKINIA SOLNA: PRZE
PRZECIWWSKAZANIA






nadczynność tarczycy
uczulenie na jod
marskość płuc
ostre stany gruźlicy
zaawansowana choroba nowotworowa

KOSZT
15zł/ osoba dorosła
10zł/ dziecko do lat 10




Seanse trwają 50 minut.
Do Groty jednocześnie mogą wejść 4 osoby
Na seans wchodzimy w jasnych skarpetkach, które należy ze sobą
przynieść na zmianę lub nabyć w naszej recepcji

