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Mi is az a HaloVita és mit csinál? 
1. A légzési higiénia, természetes- és stresszoldó módszereivel, napjainkban elengedhetetlenebb, 

mint valaha. A HaloVita száraz, sós levegős készülékkel (HaloVita Dry Salt Air Device), a 

sóbarlangot közvetlenül az otthonába hozzuk. 

2. A HaloVita 100%-ban természetes, hatékony és biztonságos egészségjavítást biztosít, a száraz 

sóaeroszol segítségével. A sóterápia fokozza a tüdő működését azáltal, hogy puha kefeként 

tisztítja azt, és a száraz sós levegő legkisebb részecskéinek felhasználásával erősíti az 

immunrendszert. 

3. A HaloVita olyan aktív, száraz sóaeroszolt állít elő, amely teljes mértékben megfelel a sóterápia 

követelményeinek. 

4. A szobának a szeánsz utáni alapos kiszellőztetése követelmény betartása mellett, a HaloVita 

nem igényli a szellőztető rendszer korszerűsítését. Gyakorlatilag bármilyen, legfeljebb 30 m³ 

térfogatú, használható térben elhelyezhető, hogy a felhasználó élvezhesse a száraz sóterápia 

minden előnyét. 

5. A sógenerátorok kutatásában és tervezésében szerzett 30 éves tapasztalatunk révén, a HaloVita 

szilárd alapokkal rendelkezik a hatékonyság, a megbízhatóság, a minőség és a műszaki 

támogatás terén. 
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A HaloVita előnyös tulajdonságai 

• A HaloVita utánozza a természetes sóbányákban található üdülőhelyek, természetes 

egészségjavító módszerét.  

• A HaloVita valóban az Ön saját, személyes sószobája. Használhatja otthon a családjával együtt, 

vagy egyedül. Utazáskor magával viheti. Akár egy barátjának is kölcsönadhatja.  

• A HaloVita-t a sóterápia és a sószoba-technológia vezető szakértője, a Halomed tervezte. A 

HaloVita rendkívül alacsony feszültségű 12 V DC tápegységet használ az áramütés 

megelőzésére. A daráló kikapcsol, ha az átlátszó fedelet felemelik, vagy nem megfelelően 

helyezik fel.  

• Kis mérete és látszólagos egyszerűsége ellenére, a HaloVita igazi, száraz, sóaeroszol generátor. 

Mérnökeink hosszútávú tapasztalata, a száraz sóaeroszol előállításával és viselkedésével 

kapcsolatos egyedülálló ismereteink és a HaloVita számos tesztje lehetővé tette számunkra, 

hogy megfizethető, előnyös megoldást kínáljunk, amely teljes mértékben megfelel a készülék 

deklarált specifikációinak. 

• A HaloVita 1–5 mikronos sószemcsékkel tölti meg a környező levegőt, amelyek hatékonyan 

tisztítják mindenki tüdejét.  

• Rövid sóterápiás szeánszok 10 perc és 30 perc között, a teljes, egészséges kikapcsolódás 

érdekében.  

• A szállítási csomagba 1 db 0,5 kg-os, 99,5%-os tiszta NaCl sót tartalmazó tartályt helyeztünk a 

sóterápiás szeánszokhoz. Ez a sómennyiség, a HaloVita használatával, körülbelül 35 sóterápiás 

szeánszra elegendő.  
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Miért válassza a HaloVitát? 
 100%-ban természetes száraz sóaeroszolt állít elő. 

 Reprodukálja a természetes sóbarlangi üdülőhelyek levegőjét. 

 Hordozható és könnyű. 

 Könnyen használható. 

 Hatékony. 

 Biztonságos a gyerekek és a háziállatok számára is. 

 24 hónapos gyártói jótállása van. 
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Milyen típusú sót használjunk a HaloVitával?   
A készüléket, a következő tulajdonságokkal rendelkező, nátriumklorid (NaCl) sóból előállított, száraz 

sóaeroszol használatára vonatkozó előírások betartása melletti használatra tervezték: 

 A sószemcsék legalább 75 %-ának mérete kisebb kell, hogy legyen 0,8 mm-nél. 

 A só nem tartalmazhat 1,2 mm-nél nagyobb sószemcséket. 

 A só lehetőleg feleljen meg az Európai Gyógyszerkönyv előírásainak. 

Tilos a következő sófajták használata a HaloVitával: 

 Himalájai só 

 Jódozott étkezési só 

 Holt-tengeri só, vagy magas magnézium (Mg) tartalmú sók 

 Epsom só / Keserűsó 

A száraz sóaeroszol minősége 
A Halomed készülékek, nagyon nagy, állandó sebességgel forgó késekkel aprítják a daráló belsejében 

lévő sót. Ennek az őrlési módszernek köszönhetően, a sóaeroszol részecskék nagy felületi energiát és 

negatív töltést kapnak. Ez a két tulajdonság bizonyítottan jótékony és fertőtlenítő hatást nyújt, és 

hozzájárul a stabil, sóaeroszolos légkör fenntartásához is a szobában.  

A tiszta, gyógyszerkönyvi minőségű só használatakor, a HaloVita 

kiváló minőségű, száraz sóaeroszolt állít elő, a belélegezhető 

sórészecskék túlnyomó többségével.  

A részecskék több mint 80%-a 1–5 mikron méretű, ami 

belélegezhetővé teszi őket, lehetővé téve számukra, hogy mélyen a 

légutakba kerüljenek, és így biztosítsák a száraz sóterápia jótékony 

hatását.  

Az 1 mikronnál kisebb részecskék könnyen belépnek a légutakba, 

anélkül, hogy kilégzéskor jótékony hatást gyakorolnának.  

Az 5 mikronnál nagyobb részecskék megmaradnak a felső légutakban, ami további, irritáló tényező lehet.  

A HaloVita elválasztó rendszere nem engedi át a nagyobb sórészecskéket a darálón és a fedélen kívülre.  

Szabad szemmel még a belélegezhető részecskéket sem láthatja. Miután bekapcsolta a készüléket és 

elindította a szeánszot, várjon néhány percet, kapcsoljon be egy zseblámpát és nézzen annak 

fénysugarán keresztül. Sok szikrát fog látni, amelyek betöltik a környező levegőt: ez maga a száraz 

sóaeroszol, amely a szokásos módon láthatatlan. A fúvóka kijáratánál megfigyelt sóköd, főleg a nagyobb 

sószemcséket tartalmazza, amelyek nem járulnak hozzá a jótékony hatáshoz, és hamarosan 

leülepednek.  

Az ajánlott sótípus használata, segít a HaloVitának, üzemi körülmények között elkerülni a sóaeroszol túl-

, és elégtelen telítettségét, így biztonságossá és hatékonnyá téve az Ön sóterápiás szeánszait.  
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Hogyan használjuk a HaloVitát? 

A HaloVita száraz, sós levegős készülék 

(HaloVita Dry Salt Air Device) egyszerű és 

könnyen kezelhető. Pillanatok alatt 

megismerheti a készüléket.  

Mégis, kérjük, hogy először olvassa el a 

Használati Utasítást. A kézikönyv rövid, jól 

illusztrált, és lépésről lépésre részletesen leírja 

az összes műveletet. Ezen kívül, alapvető 

biztonsági tanácsokat és információkat is 

tartalmaz, a készülék tisztításáról és a 

karbantartásról. 

 

Hogyan válasszuk meg a szeánsz helyszínét? 
Válasszon egy legfeljebb 30 köbméteres helyiséget, ahol a HaloVita készülékét fogja használni. 

Helyezze a készüléket szilárd, vízszintes és pormentes felületre. Az asztal, vagy a dohányzóasztal is 

alkalmas a készülék elhelyezésére. A helynek kényelmesnek kell lennie a készülék áramellátására, a só 

betöltéséhez és a működtetési eljárásokhoz. A készülék alján, van egy rácsos, légbeömlő nyílás: ezt a 

szeánsz alatt végig szabadon kell tartani. 

Hogyan töltsük be a sót? 
Távolítsa el az átlátszó fedelet a HaloVitáról, és tegye azt félre. A tölcsér és a mérőpohár segítségével 

töltse be a gyógyszerkönyvi minőségű sót a sótárolóból a sóőrlőbe. A Használati Utasítás illusztrációi 

segítik Önt abban, hogy ne hibázzon. Óvatosan zárja le a HaloVita fedelét úgy, hogy a mágneses zárakat 

hozzáigazítja a doboz-tokhoz. Most bekapcsolhatja az eszközt és megválaszthatja a szeánsz 

paramétereit. 
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Milyen üzemmódot használjunk? 
A HaloVita sóaeroszolos légkört teremthet az egész sószobában, vagy Ön, egyénileg, akár egyenesen 

maga felé irányíthatja a sóaeroszol áramlását. Ez a két lehetőség a daráló működésében és a különböző 

fúvókák használatában különbözik. Az elosztott P1 áramlási mód, enyhébb száraz sóaeroszol-

koncentrációval rendelkezik, míg a P2 irányított áramlási mód intenzívebben hat. 

Az elosztott sóaeroszolos légkör megteremtése érdekében, helyezze a HaloVitát közelebb a szoba 

közepéhez. A jótékony, sóterápiás szeánszot élvezheti egyedül, vagy akár családjával együtt. A 

sóterápia a P1 üzemmódban 20, vagy 30 percig tarthat. 

Ha egyéni sóterápiát szeretne élvezni, irányított sóaeroszol áramlás mellett, helyezze maga elé a 

HaloVitát. Kérjük, tekintse át a P2 üzemmódra vonatkozó táblázatot, a géptől való távolság 

kiszámításához. Az irányított sóaeroszol áramlás mellett, 10 vagy 20 percig élvezheti a sóaeroszolos 

levegőt. 

Mit csináljunk a szeánsz alatt? 
A szeánsz paramétereinek beállítása után nyomja meg a Start gombot a HaloVitán. Dőljön hátra a 

széken, vagy üljön le egy kanapén, és lazítson. Olvasson egy könyvet, egy folyóiratot, vagy csukja be a 

szemét. Egyenesítse ki a vállait és lélegezzen, mint rendesen. Gondoljon az apró sószemcsék jótékony 

hatására a légútjain. Vagy egyáltalán ne gondoljon rá, és csak élvezze a pillanatot. 

Mit csináljunk a szeánsz befejeztével? 
Hosszú sípolás jelzi a szeánsz végét. Igyon egy nagy pohár vizet, hogy lemossa a maradék aeroszolt a 

torkából, és segítsen elindítani a test tisztítási folyamatát. Húzza ki a HaloVita csatlakozóját, és dobja ki 

a darálóban maradt sót. A só nem tekinthető veszélyes anyagnak, és közönséges hulladékként 

kezelhető. Tisztítsa meg a készüléket a Használati Utasítás szerint, és tegye el a következő szeánszig. 

Csak néhány percbe telik a HaloVita gondozása, miután ő nagy gondot fordított rád. Köszönjük! 

Videó tájékoztatásul 
https://halovita.hu/info/HaloVita_Desktop_salt_cave_EN_HU_subs_comp.mp4 (74 MB)  

https://halovita.hu/info/HaloVita_Desktop_salt_cave_EN_HU_subs_comp.mp4
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Hogy működik a HaloVita? 

Az eljárás paramétereit a készülék előlapján található gombokkal és LED-ekkel lehet megadni, ill. 

ellenőrizni. A gombok megnyomását hosszú, vagy rövid sípolás kíséri. A sóterápiás szeánsz kezdetét és 

végét egy-egy hosszú sípolás is jelzi. Az aeroszolos kezelést egy mikrokontroller irányítja, amely a 

HaloVita belsejében található.  

A sót mérőpohár és tölcsér segítségével a sóőrlőbe szórják. A készülék működése során, a 

sószemcséket, az elektromos motor tengelyéhez rögzített darálópengékkel, a kívánt méretre aprítják.  

A friss levegő beszívó nyílása a készülék alján található. A HaloVita beépített ventilátora, a légcsatornán 

keresztül friss levegőt fúj a sóőrlőbe, ill. az átlátszó fedél alatti térbe. A sórészecskéket a daráló kivehető 

csészéjéből származó légáram átviszi az átsodorja fedél alatti térbe. A friss levegő itt elkeveredik a 

sórészecskékkel, hogy száraz sós aeroszol képződhessen. A sóaeroszol, a fedél tetején található, 

cserélhető fúvókán keresztül jut be a helyiségbe.  

A szeánsz során zöld háttérvilágítás működik, és lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy megfigyelje 

a sóaeroszol képződését a fedél alatt, ill. annak kiáramlását. Ez megigéző. 
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A HaloVita üzemmódjai 
Választhat a HaloVita működési módjai közül: elosztott, vagy irányított, száraz sóaeroszol áramlás. Az 

üzemmódok megváltoztathatók a készülék gombjainak megnyomásával és a fúvókák cseréjével a 

szükségesre. 

  
A P1 üzemmód a P1-es tip. fúvókát használja az 

elosztott áramláshoz. 

A P2 üzemmód a P2-es tip. fúvókát használja az 

irányított áramláshoz. 

A P1-es üzemmód • Elosztott sóaeroszol áramlás 
A sóterápiás szeánsz időtartama: 20 vagy 30 perc. 
A P1 üzemmód használható mind egyéni, mind csoportos sóterápiás szeánszokon, ahol több ember ül 

a HaloVita körül. A P1 üzemmódot használhatja családi foglalkozásokhoz is. Ez az üzemmód 

egyenletesen osztja el a sóaeroszolt a HaloVita körüli légtérben. A P1 üzemmód használata esetén, 

helyezze a HaloVitát közelebb a szoba közepéhez. A száraz sóaeroszol koncentrációja a levegőben, a 

szoba légtérfogatától függ. Az alábbi táblázatban, látható a sóaeroszol szeánsz alatti, hozzávetőleges 

értéke. 

A szoba légtérfogata, m³ A sóaeroszol-koncentráció, mg/m³ 

15 6 

20 4 

30 3 

 

A P2-es üzemmód • Irányított sóaeroszol áramlás 
A sóterápiás szeánsz időtartama: 10 vagy 20 perc. 
A P2 üzemmód kényelmes az egyéni sóterápiás szeánszokhoz; Ön a sóaeroszol áramlást saját maga 

felé irányítja. Ebben az üzemmódban, ahogyan Ön távolodik a HaloVitától, a sóaeroszol koncentrációja 

csökken a levegőben. A P2 üzemmód használata során, helyezze a HaloVitát a kívánt távolságra saját 

magától és irányítsa a P2 fúvókát az Ön irányába. Az alábbi táblázat segítségével, megválaszthatja a 

készüléktől tartandó, hozzávetőleges távolságot, a kiválasztott sóaeroszol-koncentráció alapján. 

A sógenerátortól való távolság, m A sóaeroszol-koncentráció, mg/m³ 

0.5 20 

0.75 15 

1 7 
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A Gyártó által specifikált műszaki adatok 

• A szoba maximális légtérfogata: 30 m³ 

• Az eszköz üzemmódjai: 

• Elosztott, száraz sóaeroszol áramlás a P1-es üzemmódban, a P1-es fúvókát 

használva 

• Irányított, száraz sóaeroszol áramlás a P2-es üzemmódban, a P2-es fúvókát használva 

• A sóőrlő üzemmódjai  

• P1-es üzemmód: ismétlődő, ciklikus 

• P2-es üzemmód: folyamatos 

• A szeánsz időtartam beállításai 

• P1-es üzemmód: (elosztott sóaeroszol áramlás): 20, 30 perc 

• P2-es üzemmód: (irányított sóaeroszol áramlás): 10, 20 perc 

• A száraz sóaeroszol eloszlása a szobában: a sóaeroszol részecskék legalább 80%-a nem 

nagyobb 5 μm-nál 

• Működtető feszültség: 12 V DC 

• Teljesítmény igény működés közben: max. 6 W 

• A készülék befoglaló méretei: 200 mm x 150 mm x 200 mm 

• Súly: készüléksúly 1.5 kg, a készülék szállítási súlya: 2,5 kg 

• A szállítási specifikáció: 

• HaloVita száraz, sós levegős készülék 

• P1-es fúvóka 

• P2-es fúvóka 

• AC tápegység: 100/240 V, 50‐60 Hz – 12 V DC, 0.5 A 

• Mérőedény: 10 ml 

• Tölcsér a só betöltéséhez 

• Használati Utasítás 

• Környezeti feltételek: 

• Csak beltéri használatra 

• Üzemi hőmérséklet: +10°С-tól +29°С-ig 

• Relatív légnedvesség: max. 80%, +25°C-on 

• Légnyomás: 630-tól 800 Hgmm-ig (84-től 106,7 kPa-ig) 

• Gyártói garancia: 

• 24 hónap  
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Fontos információ a HaloVita megvásárlása előtt  
 
Hogyan lehet a sóterápiás szeánszokat biztonságosnak és 
hatékonynak megőrizni? 

 

• Lehetővé kell tenni a helyiség alapos kiszellőzését, a sóterápiás szeánsz után, a 

sóaeroszol, a kilélegzett CO2 és légpára eltávolítása érdekében. 

• Vegye figyelembe a száraz sóaeroszol korrodáló tulajdonságait, nagyobb páratartalom 

mellett. 

• Ha bármilyen elektronikus eszköz (TV, rádió, játékkonzol, fűtőkészülék, szépségkészlet 

stb.) van a szobában, takarja le, vagy vigye ki a sóterápiás szeánsz idejére. 

• A sóterápiás szeánsz alatt ne használjon okostelefont, asztali számítógépet, notebookot, 

vagy táblagépet. 

• Ne használjon légkondicionálót a szeánsz alatt. A légkondicionálót a sóterápiás szeánsz 

előtt ki kell kapcsolni, és csak a szeánsz befejezte és a helyiség alapos kiszellőztetése 

után szabad bekapcsolni. 

A szoba mérete 
A HaloVita teljesítménye max. 30 m³; ez tökéletesen alkalmassá teszi, kis méretű, otthoni helyiségekben 

való használatra.   

Lehetséges-e a HaloVita használata a ház/lakás bármely 
helyiségében?   
Ha megfelel a biztonsági követelményeknek, a hőmérsékletre és a páratartalomra vonatkozó 

ajánlásoknak, ha megfelelő méretű, és a sóterápia után szellőztethető – igen. 

Javaslatok a levegő hőmérsékletére és relatív nedvességtartalmára 
a szeánsz alatt 
A sószoba látogatói- és a HaloVita számára a legkedvezőbb feltételek; a relatív páratartalomnak 40-

60%-nak kell lennie +22-25°C-os levegőhőmérséklet mellett. A magasabb páratartalom akadályozza a 

száraz sóaeroszol megfelelő képződését és egyenletes eloszlását a helyiségben. 

A fenntartás és a só fogyasztásának költségei 
A HaloVita fenntartási költségei valóban nagyon alacsonyak: mind az energia-fogyasztást (max. 6 W), 

mind a sófogyasztást (10 ml szeánszonként) tekintve. 

Lehetséges-e himalájai, vagy más só használata a készülékben? 
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 Gyógyszerkönyvi nátriumklorid só 

Számos orvosi tanulmány ismerteti és igazolja a száraz nátrium-klorid 

aeroszolos inhalációk jótékony hatását. A sóterápia 

legbiztonságosabb és leghatékonyabb alkalmazásához, a Halomed 

sógenerátorokat a legtisztább NaCl alkalmazására terveztük. 

A Halomed sógenerátorok sóját Németországban állítják elő 

természetes kősóból. Ezt követően kérésünkre professzionálisan 

csomagolja át egy vezető vegyipari beszállító cég kisebb tartályokba. 

Az újracsomagolást a legkedvezőbb hőmérséklet- és páratartalom-

feltételeknek megfelelően kell elvégezni, a gyógyszerkönyvi só 

szabványaival összhangban. 

Ez a só 99,5% kémiailag tiszta NaCl, minden szükséges 

tanúsítvánnyal rendelkezik. Minden tartály légmentesen lezárva van, és kis zsákot is tartalmaz 

szárítószerrel. 

Himalájai só 

Az emberek széles körben alkalmazták a gyönyörű himalájai sót az étkezési só helyettesítésére, az 

otthoni belső terek, szaunák és sószobák díszítésére. Határozottan figyelmeztetjük azonban, hogy 

száraz sóaeroszol belégzéséhez ne használjon himalájai sót. 

A nátrium-kloridon kívül, a himalájai só jelentős része tartalmaz kálium-kloridot, kálium-, kalcium- és 

magnézium-szulfátokat, fluort, jódot és egyéb szennyeződéseket, amelyek belélegzése károsíthatja a 

szervezetet. 

Étkezési só  

Az étkezési só lehet egyaránt tengeri- és kősó. Összetapadás gátlót és a legtöbb esetben, jódozáshoz, 

kálium-jodátot tartalmaz. Ennek a két adaléknak a száraz aeroszolokban való inhalációs hatásait nem 

vizsgálták. 

Néha kiderül, hogy olyan sót találhat, amelyben nincs összetapadás gátló adalék és jód. Általános 

szabály, hogy az ilyen sók szemcsemérete nagyobb, mint amire szükség van; mechanikai 

szennyeződéseket tartalmaznak és nem teljesen tiszták. Szűrni és szárítani kell őket, mielőtt a 

HaloVitában száraz sóoldat alapanyagaként felhasználnák. 

Holt-tengeri só  

A Holt-tengeri só csak 30% nátrium-kloridot tartalmaz. Ennek a sófajtának a fele magnézium-klorid. Sok 

kálium-kloridot és bromidot is tartalmaz A Holt-tengeri só kiválóan alkalmas egészségjavító fürdőzéshez, 

de semmiképpen sem jelenti, hogy aeroszolként történő belégzésre használhatják. 

Epsom só / Keserűsó 

Abszolút ellenjavallt, mint száraz sóaeroszol. Az Epsom só 100%-ig magnézium szulfátból áll.  

0.5 kg NaCl 
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Árak és feltételek 

Ár (a 27%-ÁFA-t tartalmazza) 
Név és leírás Ár, EUR 

HaloVita száraz, sós levegős készülék 1,080 

Szállítási költség a DHL Economy-n keresztül Az ár tartalmazza 

 

A szállítókészlet tartalma: 

• HaloVita száraz, sós levegős készülék  

• P1-es fúvóka 

• P2-es fúvóka 

• AC tápegység: 100/240 V, 50‐60 Hz – 12 V DC, 0.5 A 

• Mérőedény: 10 ml 

• Tölcsér a só betöltéséhez 

• Használati Utasítás  

• 1 doboz 0,5 kg tiszta NaCl-dal 

Fizetési feltételek 
Banki átutalás. 100%-os előrefizetés. PayPalon keresztüli és hitelkártyával történő fizetést nem tudunk 

elfogadni. 

Szállítási határidők 
Ha a kiválasztott eszköz van raktáron, a kiszállítás a 100%-os előleg befolyása után néhány napon belül 

megtörténik. Az előlegfizetés előtt, tájékoztatjuk Önt a kiválasztott eszköz(ök) elérhetőségéről.  

A kiszállítás az Ön címére történik, a DHL-en keresztül, 1-2 napon belül, a Halomed vilniusi gyárából, 

Litvániából.   
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AZ EU SZABVÁNYOKNAK VALÓ MEGFELELŐSÉG 

A HaloVita száraz, sós levegős készülék a következő előírások és szabványok betartásával gyártották: 

EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015; megfelel az EU 

2011/65/EU (RoHS – a veszélyes anyagokra vonatkozó korlátozások) sz. Direktívájának. 

A GYÁRTÓ 

“Halomed” UAB, Savanoriu pr. 65A, LT-03149 Vilnius, Litvánia 

A VÉDJEGY TULAJDONOSA 

A HaloVita a Halomed Saltroom Trading Kft. bejegyzett védjegye.  

NYILATKOZAT / FIGYELEM 

Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala és a Terápiás Termék Igazgatóság (TPD) 

kanadai orvostechnikai eszközökkel foglalkozó irodája, nem értékelte a fenti előadás állításait. Ez(ek) az 

eszköz(ök) nem használhatók emberek, vagy állatok betegségének, vagy egyéb állapotainak 

diagnosztizálásában, illetve a betegségek gyógyításában, enyhítésében, kezelésében vagy 

megelőzésében. 

Ez az eszköz száraz nátrium-klorid (NaCl, só) aeroszolt állít elő és oszlat szét a légtérben. A száraz 

sóaeroszol behatolhat a nem védett, elektronikus, elektromos, elektromechanikus, mechanikus 

eszközökbe és rendszerekbe, a sómaradványok felhalmozódhatnak azok külső és belső felületein. A só 

felhalmozódik a sógenerátorokat használó helyiségek padlóján, falain, mennyezetén és HVAC-

rendszerein (Fűtés, Szellőztetés és Légkondícionálás). Nedvesen, a só korrozív a védtelen fémekre és 

elektromos vezetővé válik. 

Mivel a Halomed elkötelezett a folyamatos tervezés és a teljesítmény javítása mellett, a fent említett 

specifikációk-, a tervezési specifikációk- és a szállítási készlet tartalmát a gyártó előzetes értesítés 

nélkül megváltoztathatja. 

 
 

 

Halomed Hungary Kft. 

1036 Budapest, Lajos utca 47/A 

06/20 934 0370 • 06/1 388 6030 

halomed.hungary@szarazsoterapia.hu • halomed.hungary@haloovi-halokids.hu 

 

Rozsnyai András – ügyvezető igazgató 

 

Adószám: 13786155-2-41 • Cégjegyzékszám: 01-09-873126 • Közösségi adószám: 

HU13786155 

 

OTP Bank Nyrt., 1033 Budapest, Flórián tér 15. • SWIFT: OTPV HU HB 

HU04 1170 3006 2597 1420 0000 0000 (HUF) • HU77 1176 3031 2924 7886 0000 0000 (EUR) 

 

halovita.hu  • szarazsoterapia.hu • haloovi-halokids.hu 

mailto:halomed.hungary@szarazsoterapia.hu
mailto:halomed.hungary@haloovi-halokids.hu
https://halovita.hu/
http://www.szarazsoterapia.hu/
http://www.haloovi-halokids.hu/
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