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Japoński koncept odnowy 
komórkowej
NASA, mitochondria i Sushi… Jak japo ski koncept odbudowy 
komórkowej znalaz  zastosowanie w polskiej kosmetyce? O tym i nie 
tylko opowiada manager warszawskiego Instytutu The Beauty Room –
Renata Szuppe.

KATARZYNA HRYNIEWICKA: Nazwa Iyashi 
Dome brzmi tajemniczo, ale i intryguj co. 
Na czym polega moc tego urz dzenia?

«Renata Szuppe: Iyashi Dome po japo sku 
oznacza „zdrowe ycie”. Urz dzenie, ale 
i ca a ideologia zosta y stworzone przez zna-
nego lekarza, który tu  po II wojnie wia-
towej przy wspó pracy z NASA i rz dem 
Japonii, zacz  pracowa  nad najskutecz-
niejsz  metod  „oczyszczenia” organizmu 
po bombardowaniach nuklearnych. Z bada  
wniosek by  jeden – najwy sz  skuteczno  
detoksy  kacji organizmu ludzkiego osi ga-
my przy u yciu technologii FIR w cz stotli-
wo ci pomi dzy 4 a 20 m. Potwierdzeniem 
tej tezy by a historia Japonii i jego inspira-
cja rytua ami oczyszczaj cymi wykonywany-
mi na japo skiej pla y Ibizuki. 
Japo czycy od wieków, zakopuj  si  w pia-
sku (czarnym karbonie) a  po sam  szyj . 
Ciep o fal dalekiej podczerwieni rozgrzewa 
ów pierwiastek daj c cia u drogocenne 
w a ciwo ci lecznicze. Japo czycy bardzo 
szybko zauwa yli, e pozwala to na regene-
racj  organizmu oraz g bok  detoksykacj . 
W a nie w ten sposób powsta  pomys  
po czenia tych dwóch idei – stworzenia 
aparatu na bazie technologii emisji fali 
dalekiej podczerwieni generowanej przez 
minera  czarnego karbonu wydobywanego 
z tej wyspy. 
Fala dalekiej podczerwieni, która zosta a 
zastosowana w urz dzeniu jest najd u sz  
spo ród wszystkich rodzajów promienio-
wania podczerwonego i tym samym jest 
jedynym rodzajem wiat a podczerwonego, 
które wnika g boko w ludzkie cia o. Ma 
w a ciwo ci silnie regeneruj ce, oraz wyka-
zuje mo liwo  „odbudowy” na poziomie 
mitochondrialnym.  

KH Rozumiem, e nie atwo jest znale  tak 
unikatowe urz dzenie?

«RSZ: Iyashi Dome znajduje si  tylko 
w najbardziej ekskluzywnych gabinetach, 
hotelach i SPA. W ca ej Polsce jest jedy-
nie kilka takich urz dze , w tym jedno 
w naszym Instytucie The Beauty Room 
w Warszawie, gdzie wszyscy pragn cy 
pozna  ideologi  i dobroczynne w a ciwo ci 

urz dzenia mog  zapisa  si  na bezp atn  
konsultacj  i tak  wiedz  uzyska . 

KH: Wyja nijmy zatem, w jaki sposób Iyashi 
Dome dzia a na nasz organizm?

«RSZ: Istotne jest, e urz dzenie dzia a 
na nasze tkanki mi kkie, a nie tylko na ze-
wn trzn  stron  naszej skóry. Aktywowane 
s  gruczo y apokrynowe, które bardzo rzad-
ko uaktywniaj  si  w ci gu naszego ycia. 
Dzi ki temu komórki wchodz  w rezonans 
wibracyjny, który aktywnie pobudzaj c jony 
wody wspomaga uwalnianie metali ci kich 
w naszym organizmie, co prowadzi do pe -
nej detoksy  kacji. Mówimy o przypadkach 
100% detoksy  kacji. Kolejn  wa n  kwesti  
jest odnowa komórkowa na poziomie mito-
chondrialnym. Odpowiedni zakres fali FIR 
– mi dzy 4 a 20 m (emitowany równie  
np. przez inkubatory st d inne okre lenie 
technologii FIR jako „ wiat o ycia”) jest 
w stanie odbudowa  proces namna ania 
proteiny HSP70, która wytwarzana jest 
przez nasz organizm tylko w wieku dzieci -
cym, a wykazuje silne w a ciwo ci regenera-
cyjne na poziomie wspomnianego wcze niej 
mitochondrium. Mówi c najpro ciej to 
tak zwane bia ko cieplne, które powoduje 
g bok  regeneracj  naszych komórek oraz 
odm odzenie. 

KH: Czyli urz dzenie pozytywnie dzia a na 
nasze zdrowie. Co z upi kszaniem?

«RSZ: Iyashi Dome ma równie  swoje 
zastosowanie w walce o szczup  sylwetk . 
W trakcie 30 minutowego zabiegu tracimy 
a  600 kilokalorii, a przy okazji odt uszcza-
ne s  nasze narz dy wewn trzne. Jak atwo 
zatem zauwa y , zabieg dzia a holistycznie. 
Co wa ne, przyspieszona zostaje tak e prze-
miana materii, zaparcia s  zlikwidowane, co 
wp ywa na szybsze wyszczuplanie. Zwi ksza 
si  produkcja kwasu hialuronowego i ko-
lagenu. Pacjentki zwracaj  uwag , e skóra 
staje si  bardziej nawil ona i j drna. Aparat 
jest te  polecany dla sportowców – przed 
i po treningu – dla regeneracji i rozlu nie-
nia mi ni. 
We Francji urz dzenie ma kontekst zdecy-
dowanie bardziej medyczny – wykorzysty-
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wane jest w centrach onkologicznych 
jako wsparcie detoksy  kacyjne w trakcie 
chemioterapii. My w naszej praktyce 
najcz ciej wykorzystujemy Iyashi Dome 
w zabiegach maj cych na celu wyszczu-
planie, modelowanie sylwetki, detoksy  -
kacj  ale równie  w terapiach na rumie  
i wszystkie zmiany skórne o pod o u 
naczyniowym. 

KH: Jak przebiega zabieg?  

«RSZ: Pe na sesja zabiegowa (sam 
proces na wietlania) trwa 30 minut. 
Nale y jednak pami ta , e na zabieg 
nie mo emy wej  „z marszu”. Jest 
ca y rytua , który musimy przeprowa-
dzi  aby zabieg faktycznie mia  sens 
i przyniós  maksimum dobrych efektów 
zabiegowych. Wyró niamy dwa etapy 
zabiegu. Pierwsza cz  (15 min) to 
tak zwana relaksacja pasywna. Wyko-
nywana jest na brzuchu, co u atwia 
pe ne odpr enie organizmu. Zale y 
nam aby w trakcie tych pierwszych 15 
minut organizm osi gn  stan relaksacji 
pasywnej g ównie mi ni.  Uczucie jest 
porównywalne do k pieli s onecznej. 
Zdarza si , e w trakcie trwania tej fazy 
klienci zasypiaj . 
Druga cz  (15 min) to silne pobudze-
nie metaboliczne. Pacjent przekr ca 
si  na plecy. W odczuciach mo emy 
porówna  to do intensywnej aktywno-
ci sportowej, u niektórych osób mo e 

wyst pi  silna potliwo , przy pieszenie 
akcji serca a nawet... odczucie g odu 
i wyra nie odczucie trawienia. G ówn  
zalet  Iyashi Dome jest fakt, e ca y 
zabieg odbywa si  na le co, g owa jest 

na zewn trz. Nie wdychamy gor cego 
powietrza, a osoby z klaustrofobi  mog  
w pe ni czerpa  przyjemno  z sesji. 
W dniu zabiegu klient nie mo e pi  
alkoholu. Przed zabiegiem na minimum 
2h nale y zje  lekkostrawny posi ek. 
a na ok 10-15 min przed sesj  wypi  
minimum 250 ml wody – najlepiej odro-
bin  zjonizowanej. Na zako czenie sesji 
terapeuta dostarcza specjalne r czniki 
Oshibori, które s  perfekcyjnym zako -
czeniem sesji na wietla . 

KH: Czy z Iyashi Dome mo na korzysta  
przez ca y rok?

«RSZ: Zdecydowanie tak! Przy czym 
w ka dej porze roku odczucia jakie 
mamy w trakcie na wietla  s  zgo a inne 
od poprzednich. Przy okazji chcia a-
bym zwróci  uwag  na obecn  por  
roku. W czasie tak zwanego przesile-
nia wiosennego wielu z nas odczuwa 
przem czenie i senno . Odpowiedzi  na 
te problemy równie  jest Iyashi Dome. 
Zabieg sprawia, e czujemy si  wypo-
cz ci, zrelaksowani, mamy now  energi  
do dzia ania. Ze wzgl du na bardzo 
silne pobudzenie metaboliczne „od 
wewn trz” zabieg pokochaj  osoby, które 
w okresie jesienno-zimowym cierpi  na 

permanentne uczucie zimna czy te  tak 
zwany syndrom „zimnych stóp”. Daleka 
podczerwie  wp ywaj c dobroczynnie na 
nasz uk ad kr enia „rozgrzewa” nas od 
wewn trz. No i oczywi cie w kontek cie 
przygotowa  sylwetki do lata to najwy -
szy czas na rozpocz cie serii zabiegów 
z Iyashi Dome. 

KH: Jest jaki  konkretny przedzia  wie-
kowy dla pacjentów?

«RSZ: Z zabiegu mog  korzysta  osoby 
w ró nym wieku. Nawet ma e dzieci oraz 
osoby starsze. Po prostu dostosowujemy 
intensywno  zabiegu do preferencji oraz 
stanu zdrowia konkretnej osoby. 

KH: Z ilu sesji nale y skorzysta , by od-
czu  efekty?

«RSZ: Efekty s  ju  po pierwszym 
zabiegu, ale zaleca si  wykonywa  sesje 
co 48 godzin lub na przyk ad dwa razy 
w tygodniu. Liczba zabiegów oraz ich 
cz stotliwo  jest ustalana z pacjentem, 
po wnikliwym wywiadzie. 

Dzi kuj  za rozmow

Rozmawia a Katarzyna Hryniewicka
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Iyashi Dome to unikalny na skal  wiatow  japo ski koncept do 
odbudowy komórkowej. Nie tylko upi ksza, ale i uzdrawia. Kluczowe 

has a to FIR, mitochondria, NASA i HSP70. Co si  kryje w tym 
labiryncie s ów? O tym poni ej… 

Wy cznym dystrybutorem 
urz dzenia Iyashi Dome 

jest  rma BiNatural. 
www.binatural.pl


