Фирма ДИАДЖЕНТИ ЕООД е търговско дружество занимаващо се с внос,
продажба и монтаж на оборудване и обзавеждане за Балнео, Медикал Спа, Спа
и Уелнес центрове, центрове за красота и фитнес зали.
Предлагаме богата гама от изделия в следните тематични области:
Хидротерапия:
Хидротерапията е основана на температурното, механичното и химическото
въздействие на водата. Методът е средство за борба с натрупалата се умора и стрес, за
подобряване общото състояние на организма, за корекция на фигурата.

-

Тангенторни вани – окомплектовани с ръчен шлаух за извършване на подводен
масаж

- Хидромасажни вани – налични в комбинация на тангеторен накрайник с различен
брой дюзи за извършване на подводен масаж, хидро масаж,
перлен(въздушен) масаж, ароматерапия, хромотерапия.

- Галванични вани – за извършване на комбинирана терапия с
електрически токове.
Електротерапевтичното лечение под вода има положителен ефект върху
човешкото тяло.
Оказва благоприятно влияние на нервната система и повишава циркулацията
на кръвта.
- Секторни вани – вани за крака и ръце. Терапията се извършва с
различна температура, в зависимост от конкретните оплаквания на
пациента.
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Различни видове душове:
Душ Виши:
Филиформен душ Виши (от латински-подобен на нишка) - това е душ, при който множество тoпли и тънки
нишкообразни струи падат на Вашето тяло във вид на дъжд.

Душ Шарко:
Криокабина:
Въздушната криотерапия е вид терапия със студ, при която тялото се
охлажда с газ до екстремно ниска температура. Криосауната кара клетките да
се възстановят по естествен начин, което подмладява тялото, стимулира се
имунната система, регулира се хормоналната активност и метаболизмът,
подобряват се сексуалните функции на организма.
По време на процедурата се отделят ендорфини – хормоните на щастието,
което също повлиява благотворно на цялото тяло.
Криотерапията се използва за лечение на бронхиална астма, ревматоиден
артрит, псориазис, целулит, екзема, алергии, изгаряния, травми и др.

Солариуми:
Излагането на средни УВ лъчи може да помогне на кожата да изгради защитна
преграда срещу прекомерна УВ светлина. УВ-В лъчите, които навлизат в
кожата, стимулират производството на меланин, който покрива ядрото на клетката и защитава нейните
допаминергични нигростриални неврони (ДНН). Също така правят външния слой на кожата по -дебел, което
не позволява на УВ светлината да премине безпрепятствено в долните слоеве на кожата. Добиването на
тен чрез солариум е разумна мярка за подготовка на кожата за лятната ваканция.

Хоризонтални:

Вертикални:

Калолечение:
В областта на физиотерапията много добър резултат имат процедурите при
прилагане на лечебна кал и фангопарафин. Това е един от най-старите методи на
лечение, който се прилага от древността – Египет, Рим, Индия до наши дни.
Терапията въздейства като стимулира обмяната на веществата, дълбоко почиства
кожата, премахва токсините, премахва болката при костни заболявания и други.
Предлагаме цялата гама за оборудване на кухня за подготовка на кал и фанго-парафин.
Проектиране и изграждане на системи за пренос на кал.
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Апарати за структориране на тяло:
Различни апарати за лечение на целулит и мастни натрупвания по
тялото, бръчки, проблемна кожа, антиейдж процедури.
Предлагаме Всички нови технологии.

Солна терапия:
За извършване на солната (хало) терапия
предлагаме Хималайски куб, солни кабини, солна капсула и сухи аерозолни генератори.
Впръскването и вдишването на
разпрашена сол може да се прилага на хора
с: алергии, дерматити, астма, акне,
псориазис, фарингит, екзема, УНГ
болести, кожни инфекции, бронхит, стрес, респираторни
проблеми, пушачи, проблеми със съня, синузити, отити и др.
Солната терапия е подходяща и за подмладяване на кожата,
нормализиране на pH, микроскопичните солни частици
намаляват възпаленията. След няколко сесии кожата изглежда
подмладена и освежена.
Терапията има рехидратиращ ефект, спира разпространението
на бактериите и поддържа естествения баланс на
бактериите(биоценоза), стимулира осмозата, оказва положителен ефект на имунната система и
метаболизма, противовъзпалителен ефект.

Лечебна физиотерапия:
Използване на медициснки апарати за прилагане на:
- Електротерапия
- Вакуум терапия
- Ултразвукова терапия
- Магнитотерапия
- Лазерна терапия
- Шоково-вълнова терапия
- Текар терапия

Процедури и апарати за козметични и естетични салони:
IPL процедура за фотоподмладяване и премахване на нежеланото окосмяване.
Криолиполиза - борба с мазнини чрез контролирано охлаждане, съчетано с вакуум.
Радиочестотна терапия – намаляване на целулита, стимулиране произвоството на
колаген, лифтинг на лице и тяло
Вакуум (ендодермичен) масаж – премахване на тосините и борба с целулита
Улатрзвукова кавитация – за третиране на по-дълбоките слоеве на кожата.
HIFU – ВисокоИнтензивен Фокусиран Ултразвук за лице и тяло.
Различни окомплектовки на апарати и оборудване за извършване на козметични
процедури.

Фитнес оборудване:
Предлагаме цялостни решения за вашата фитнес зала.
Планиране, консултации, доставка на оборудване, монтаж и сервизно обслужване.
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Комплексно оборудване за Уелнес центрове:

Визия – нека всеки ваш клиент да изживее едно уникално
и незаменимо преживяване за всички сетива.
Мисия – да Ви предложим специализирани и персонални
решения за вашият център обединяващи – функционалност
и стил. Благодарение на многофункционалните ни
и модулни продукти.
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