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JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ  
DO SESJI IYASHI DÔME? 

•  Ostatni posiłek można spożyć na minimum  
2h przed zabiegiem. 

•  W dniu zabiegu nie zaleca się pić kawy ani  
żadnych napoi energetycznych przed oraz po sesji.

•  Przed zabiegiem należy wypić minimum 200 
ml wody (może być z dodatkiem cytrusów).

•  Przed zabiegiem zaleca się zmierzyć ciśnienie  
tętnicze krwi.

•  Przed zabiegiem zaleca się zważyć pacjenta,  
oraz jeśli jest taka możliwość zbadać parametry  
typu wiek metaboliczny, poziom nawilżenia,  
procentowy skład organizmu. 

•  Przed zabiegiem należy wypełnić zgodę  
na zabieg pacjenta.

•  Tuż po zabiegu należy wypić minimum 200 ml  
wody (może być z dodatkiem cytrusów). 

•  W dniu zabiegu zarówno przed jak i po  
jest bezwzględnym przeciwwskazaniem  
spożywanie alkoholu.

WYMAGANA ILOŚĆ SESJI: 

Zaleca się wykonywać sesje  
minimum co 48h. 

Minimalna zalecana ilość sesji to 10. 
Czas trwania sensu 30 min.

Wyłącznym dystrybutorem urządzenia IYASHI DÔME 
na terenie Polski jest firma BiNatural  
ul. Bora Komorowskiego 56c lok U12,  

03-982 Warszawa 
tel.: +48 509 375 336 
@: biuro@binatural.pl 

www.facebook.pl/dostawcasprzetukosmetycznego
www.binatural.pl 



IYASHI DÔME TO UNIKALNY  
NA SKALĘ ŚWIATOWĄ JAPOŃSKI 
KONCEPT DO ODBUDOWY 
KOMÓRKOWEJ. 

Dzięki emisji promieniowania FIR urządzenie 
wspomaga proces odchudzania i detoksykacji, 
relaksuje oraz działa również przeciw starzeniu  
się skóry. Naukowcy pracujący dla IYASHI DÔME 
potwierdzili, że system pozwala na spalenie  
600 kalorii w ciągu 30 minut. 

IYASHI DÔME:

•  Japońska technologia opracowana przez  
medyków zajmujących się badaniami  
nad ludzkim mitochondrium.

•  W szeregu badań klinicznych udowodniono,  
że IYASHI DÔME wykazuje silne właściwości  
naprawcze na poziomie mitochondrium.

•  Regularne sesje przywracają proces wytwarzania  
„proteiny życia” HSP70, która w łagodny sposób  
regeneruje uszkodzenia powstałe w komórkach  
na skutek egzo i endogennych procesów.

URZĄDZENIE MA WŁAŚCIWOŚCI: 

•  Silnie detoksyfikujące (uruchomienie gruczołów 
apokrynowych już od pierwszej sesji).

•  Wyszczuplające (pobudzenie metaboliczne,  
do 600kacl „spalonych” w trakcie jednej sesji).

• Anty age (odnowa komórkowa).
• Wydalenie do 100% metali ciężkich z organizmu.
    •   Wspomaganie leczenia  

   pacjentów onkologicznych.
         • Rekonwalescencja powysiłkowa.

DANE TECHNICZNE:

•  Wysokość: 49 cm.
•  Długość: 225 cm.
•  Szerokość leżanki: 90 cm.
•  Szerokość materaca: 70 cm.
•  Maksymalne obciążenie: 200 kg.


