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A jó lélegzés nem luxus.

A tüdő gondozása 

elengedhetetlen.

A hatékony sóterápia 

létfontosságú része lehet az

Ön wellness tervének. 
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A sóterápia története

A sóterápia, a földalatti 

sóbányákba természetesen 
és bőségesen, a sóval 
együtt beáramló
levegő belélegzéséből 
álló kezelésből 
származik, amely spe-
cifikus és egyedi 
tulajdonságokat nyújt 
a különféle légzési 

rendellenességek kezelésére. 

3

Wieliczka Sóbánya, Lengyelország



Németország

Sóbányák a Föld különböző tájain

Olaszország

Lengyelország

Románia
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Mi is az a Haloterápia (sóterápia)? 

A haloterápia szó a görög halo – só

szóból származik. Ez egy modern,
holisztikus módszer, amely

utánozza a sóbányák természetes

mikroklímáját.

Ezt egy speciális eszköz – egy

Halogenerátor/Sóaeroszol-
generátor – segítségével érik el, amely

az un. első kiőrlésű, adalékmentes NaCl

kősót finom porrá őrli, majd a száraz

sóaeroszolt egy szobába diszpergálja.

A készülék szabályozza a száraz só

aeroszol koncentrációját és a

sórészecskék méretét. 5



A Haloterápia előnyei

+ Támogatja a légzőszervek
egészségét

+ Segít a pikkelysömör, az ekcéma és a

pattanások javításában

+ Nagyon hatékony
+ Nincsenek mellékhatásai
+ A technológia hozzáférhető az Ön

tartózkodási helyén

+ Megfizethető
+ Elősegíti a kikapcsolódást
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Tények
A tüdőbetegségek kialakulása

közvetlenül kapcsolódik a belélegzett
levegő szennyezettségéhez.
A mikróbák, a vírusok, az ipari-
és háztartási por, az autók által
kipufogott vegyületek, a
cigarettafüst, stb.. károsan
befolyásolják a légzőrendszer
nyálkahártyáját.

Ez a légzőrendszer természetes védekező mechanizmusainak súlyos
zavarait okozza; ez megállítja az öntisztulás képességét, amely

különféle betegségekhez vezet.
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Az emberi tüdő

Becslések szerint, a tüdő felülete
egyenértékű egy teniszpályáéval (cca.
180 m²)!

Az egyetlen belső szerv, amely
közvetlenül érintkezik a külső
elemekkel, a tüdő; az ő feladata az

oxigén kivonása a levegőből, a

véráramban való keringtetéshez, valamint

annak szűrése és a szervezet védelme
a levegőben lebegő szennyező anyagokkal

szemben.
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Az orr szőrszálai és a nyálka megakadályozzák az idegen

részecskék bejutását a légzőrendszerbe.

A tüdőben lévő

légzőcsövecskék váladékot

választanak ki, amely szintén segít

megvédeni a tüdőt az

idegen ré-szecskéktől.

Hogyan történik a tüdő védelme az irritáló 
anyagoktól?
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Egészséges légutak esetén a nyálka könnyen

szállítható. Normális egészségi állapotban a nyálka

elfogja a baktériumokat, az allergéneket és az

irritáló anyagokat, és köhögés és csillómozgás

segítségével könnyen eltávolítható a tüdőből.

Periciliáris 
folyadékréteg

Nyálka

Csillók

Csillós sejtek Csillós sejtek Csillós sejtekKehely sejt

Nyálkahártya mirigyekNormális nyálka

Csillók* és nyálka

*hajszerű vetületek, amelyek 
csapkodnak     és így segítik a 

nyálka mozgását



Környezetszennyezés

+ Ipari por

+ Kémiai gőzök

+ Füst

+ Háztartási vegyszerek

+ Kipufogó gázok

Továbbá

+ Fertőző baktériumok,

+ vírusok, gomba spórák

+ Allergének

+ Dohányzás, stressz.

A légzési rendellenességek okai és kiváltói
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Az ördögi kör

A nyálka 
visszatartása

Tüdő fertőzés/
Irritáció

Gyulladás/Nyálka
képződés

Tüdő 
károsodás



A dohányzás megnöveli a követ-kező

betegségek kifejlődésének
rizikóját:

Krónikus hörghurut

Tüdőtágulás

× Tüdőrák…

Dohányzás – egészségügyi kockázatok
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- Környezetszennyezés
- Dohányzás
- Passzív dohányzás
- Allergének, pollen, por,

penész
- Stressz

+ Tengeri levegő
+ Friss levegő, amely minimális 

pollen és penész tartalmú

+ Sóterápia/Haloterápia
+ HaloSPA (a haloterápia 

wellness alkalmazása)

Kerülje a kiváltó okokat Megoldások keresése

Hogyan erősíthetjük meg a légzőszervek 
egészségét ?
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A száraz sóaeroszol működése

+ „Gyengéd ecsetként” hatékonyan és

biztonságosan tisztítja a légutakat és a

tüdőt a különféle

szennyeződésektől,
salakanyagoktól és nyálkától
Javítja a mikrocirkulációt,

Antibakteriális,gyulladás-

csökkentő előnyök biztosítása,

és a duzzanat csökkenté-

se,

Támogatja a lélegzés
kényelmét.
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A szabályozott száraz Sóterápia Hatékonysága

A szabályozott száraz sóterápia, több mint 4.000 beteg
kezelésében, különböző orvosi intézményekben a klinikai tünetek javulását 

eredményezte:

Klinikai vizsgálatok

A klinikai tünetek javulása a különféle légúti betegségekben
szenvedő betegek 82-96%-ában.

az enyhe és közepesen súlyos, asztmában szenvedő betegek 85%-ában;

a súlyos, asztmában szenvedő betegek 75%-ában;

a COPD-ben szenvedő betegek 92-98%-ában.

( COPD - Krónikus, Obstruktív TüdőBetegség)
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82% -ban javultak a szénanáthás betegek klinikai tünetei

72-87%-ban javultak a Fül-Orr-Torokbetegek klinikai tünetei

1,5-től 2-szereséig csökkent a légzőszervi megbetegedések elő-fordulása,

a megnövelt rizikófaktorú munkahelyeken (kedvezőtlen

munkakörülmények között) dolgozó emberek között.

65-75%-ban javultak az atópiás dermatitiszes betegek klinikai

tünetei

A Haloterápia további klinikai eredményei

A legnagyobb klinikai siker a vazomotoros és az allergiás

náthában szenvedő pácienseknél volt tapasztalható.
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A Haloterápia csökkentette a gyógyszerek iránti igényt  és növelte a 

remissziót a mérsékelt asztmás betegek komplex kezelésében*.

Klinikai vizsgálatok – Mérsékelt Asztma

A remissziós ráta növekedéseA gyógyszerbevitel csökkentése 

35% 1,5x

- Alapterápia,
- Alapterápia és Haloterápia,

16*Chervinskaya A.V., 2001 © A. Chervinskaya®, 2008
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Klinikai vizsgálatok – Krónikus Obstruktív
TüdőBetegség (COPD)

100

80

60
40
20
0

Asztma Krónikus 
hörghurut

Heveny hörghurut és 
akut, légúti, vírusfer-

tőzés 

A betegek %-ában - Placebo -a Haloterápia után

Kezelési terv:

+ 12-20 napos kezelés,

+ az egyes kezelések időtartama – 60 min.

*Chervinskaya A.V., 2002

A Krónikus Obstruktív Tüdő-
Betegség kifejlődésének 
magas kockázata

A szabályozott, száraz Haloterápia hatékonysága a légzőszervi
megbetegedésekben szenvedő pácienseknél, a Krónikus Obstruktív

TüdőBetegség kialakulásának magas kockázati tényezőivel*



Haloterápia az akut, légúti, vírusfertőzések megelőzésére * 

2 kezelés hetente kétszer, 3 hónapos kezelési időszakkal

* Chervinskaya A.V., Kvetnaya A.S., 2003

Az akut, légúti vírusfertőzés 

időtartamának csökkenése

Az akut, légúti vírusfertőzés 

gyakoriságának csökkenése

4x
5,6x

- Placebo - Haloterápia után

Klinikai vizsgálatok – Akut, Légúti, 
VírusFertőzések (ARVI)
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Klinikai vizsgálatok – Gyermekgyógyászati
Akut, Légúti, VírusFertőzések (ARVI)

és Fül-Orr-Gégebetegségek

Gyermekek rizikófaktorokkal:

Gyakori Akut, Légúti, VírusFertőzések, Fül-Orr-

Gégebetegségek

Heveny hörghurut, tüdőgyulladás,
Szénanátha

Örökletes kockázat

A passzív dohányzásnak való kitettség

A gyermekek Szabályozott 
Haloterápiájának eredményei*

*Khan M.A., Chervinskaya A.V., 2005
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+ Az akut, légúti vírusfertőzéses (ARVI) esetek

+ számának csökkenése 1,7 –szeresével
+ A heveny légúti és a fül-orr-gégebetegségek 

fellángolásainak csökkenése a 1,5-szeresével
+ A betegségből eredő hiányzási napok számának csökkenése a

1,5-szeresével

A szabályozott Haloterápia  
eredményei a   gyermekeknél*

A kezelések után egy év elteltével:

*Khan M.A., Chervinskaya A.V., 2005

Egy év elteltével

Az akut, légúti vírusfertőzés A hiányzó napok számaA fül-orr-gégebetegségek

1,7x 1,5x 1,5x
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A köpet jellemzőinek változása 24 dohányosnál a Haloterápiás 

kurzusok nyomán*

*Chervinskaya A. V., 2006

A dohányosok %-a
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Haloterápia a dohányzóknak
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*Chervinskaya A. V., 2006

✓ Hatékonyan megtisztítja a légutakat a veszélyes dohányfüsttől

✓ Enyhíti a dohányzásból eredő fő tüneteket , a köhögést és a köpetet

✓ Erősíti az immunrendszert

✓ Javítja a légutak biocönózisát
✓ Segíti  a dohányzót a leszokásban

A Haloterápia előnyei a dohányzók számára* 
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Nem csak a tüdő egészségéért…

✓ Bőrbetegségek
(ekcéma, pattanások, 
pikkelysömör)

✓ Allergiák

✓ Megfázás

✓ Immunerősítés

A Haloterápiát széles körben kutatták, és számos 

szakmai orvosi és általános szakirodalomban 

beszámoltak róla.

A Haloterápia hasznosnak bizonyult még a következő 

esetekben:

✓ Dohányzás

✓ Relaxálás

✓ Stressz 
csökkentés,

✓ Depresszió

✓ Krónikus 
fáradtság
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Tudományosan bevált technológia,

Hatékonyság, biztonság, 
Könnyű alkalmazhatóság, rugalmas műszaki megoldások,

Valódi eredmények az egészség javításában,
Nincsenek mellékhatásai,
Nagyfokú kényelem és stresszoldás.

A szabályozott száraz Haloterápia előnyei a 
Halomed sógenerátorokkal
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A BERENDEZÉS

+ A kiválasztott aeroszol-

koncentráció fenntartását, a

garantált biztonság érdekében, az

intelligens visszacsatolás-vezérlő

rendszer biztosítja.

+ Az optimális hatékonyság

érdekében, az aeroszol

belélegezhető frakciójának 90%-

át a mikroprocesszoros vezérlésű

daráló egyedülálló felépítése

biztosítja.

+ A különböző aeroszol-

koncentrációk és kezelési módok

megválasztása átfogó, tudo-

mányos kutatások alapján.

A szabályozott Haloterápia koncepciója 

A FŐ HATÓTÉNYEZŐ

+Száraz nátrium klorid aeroszol:

- Koncentráció – 1 – 12 mg/m3;

- Részecske méret – 1-5 μm;

+(a sórészecskék legalább 80 %-ában);

A só kémiai jellemzői:

- tiszta, gyógyszertári NaCl só: 98 - 100%.



Az egészségügyi hatóságok nem értékelték a jelen prezentációban tett 

állításokat.

A sóterápia (haloterápia), nem bármely betegség diagnosztizálására, kezelésére, 

vagy megelőzésére szolgál .

+

Jogi nyilatkozat:
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A Haloterápia, egy természetes, 

biztonságos és hatékony módszer



Halomed Hungary Kft.

1036 Budapest, Lajos utca 47/A

06/20 934 0370 • 06/1 388 6030
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Az Ön üzleti partnere 
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