
Θερμαινόμενα στρώματα με κεραμικά/πετρώματα 

Τι είναι? 

Πρόκειται για μία καινοτόμο μέθοδο φυσιοθεραπείας κατ' οίκον με πολύ 
ευεργετικά αποτελέσματα για το σώμα!


Η καθημερινή χρήση των θερμαινόμενων στρωμάτων επιφέρει πολλαπλά ωφέλη 
για την υγεία: μείωση μυικών και σκελετικών πόνων, βελτίωση κινήσεων στις 
αρθρώσεις, μείωση αρτηριακής πίεσης (και σακχάρου αίματος), βελτίωση 
κυκλοφορικού, ενίσχυση ανοσοποιητικού κτλ.


Πώς λειτουργούν? 

Τα στρώματα θερμαίνονται (με ρυθμιζόμενη θερμοκρασία) και ζεσταίνουν τα 
πετρώματα/κεραμικά που έχουν στην επιφάνεια τους (νεφρίτης, τουρμαλίνη) 
που με τη σειρά τους θερμαινόμενα εκπέμπουν τις πολύ ευεργετικές για το 
σώμα υπέρυθρες ακτίνες μακρών κυμάτων, καθώς και ήπια μαγνητικά πεδία 
και αρνητικά ιόντα. Επιπλέον, η μεταφορά της ενέργειας απο τα θερμά 
πετρώματα στα κύτταρα του σώματος γίνεται πολύ αποτελεσματικά με 
συντονισμό (μεταξύ κρυσταλλικών δομών: πέτρωμα-οστά/κολλαγόνο), οπότε 
ενισχύεται σημαντικά η κυτταρική λειτουργία και βελτιστοποιείται ο 
κυτταρικός μεταβολισμός.

 Ένας απο τους βασικούς λόγους που τα στρώματα είναι τόσο ευεργετικά για 
την υγεία είναι ότι αναπληρώνουν ένα μέρος απο τις ενεργειακές ανάγκες του 
οργανισμού  που λόγω της αστικής ζωής (μακρυά απο ήλιο/φύση) έχει ανάγκη 
το σώμα μας. Οι υπέρυθρες ακτίνες μακρών κυμάτων εκπέμπονται απο τον 
ήλιο κυρίως νωρίς το πρωί (ανατολή) και είναι ζωτικής σημασιάς για το σώμα 
μας.

Ωστόσο οι περισσότεροι απο μάς δεν είμαστε έξω στη φύση κάθε 
ανατολή και το σώμα μας έχει ανάγκη τις ακτίνες αυτές. Επιπλέον, το 
μαγνητικό πεδίο της γης εξασθενεί μέσα απο τα τοιχώματα των σπιτιών 
και δεν εκτιθόμαστε επαρκώς στον αναγκαίο μαγνητισμό. Τέλος στην 
εξοχή/δάσος/βουνό υπάρχουν πλήθος αρνητικών ιόντων στην 
ατμόσφαιρα που λείπουν μέσα στις πόλεις και τα διαμερίσματα. Τα 
θερμαινόμενα στρώματα αναπληρώνουν τις ελλείψεις αυτές του 
οργανισμού σε υπέρυθρες ακτίνες, μαγνητισμό και αρνητικά ιόντα, 
δίνοντας μία ανάσα στο σώμα μας και ενισχύοντας την κυκλοφορία του 
αίματος, τον κυτταρικό μεταβολισμό και πρακτικά όλες τις βιολογικές 
μας λειτουργίες!


Τρόπος χρήσης: 

Το στρώμα τοποθετείται πάνω στο κρεβάτι (κάτω απο το σεντόνι) οπότε κοιμόμαστε πάνω του κάθε βράδυ - 
έχοντάς το όμως σβηστό (το ανάβουμε, θερμαίνεται και μετά το ΒΓΑΖΟΥΜΕ απο την πρίζα και ξαπλώνουμε 
πάνω). 

Η εταιρίες συνήθως συστήνουν να το έχουμε αναμένο σε χαμηλή θερμοκρασία όλη τη νύχτα, αλλά είναι 
ασφαλέστερο να είναι σβηστό (και εκτός πρίζας). 

Φοράμε ανοιχτόχρωμες, βαμβακερές πυτζάμες (και το σεντόνι να είναι ανοιχτόχρωμο) ώστε η υπέρυθρη 
θερμότητα να φτάνει στο σώμα μας.
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 Υπάρχουν και τα μικρά στρωματάκια που τοποθετουνται στην πλάτη της 
καρέκλας.

  Η χρήση είναι κι εδώ η ίδια: 2-3 φορές τη μέρα απο 30’-60’ σε θερμοκρασία 
που είναι καλά ανεκτή (45-50 βαθμούς). Είναι καλά να βάζουμε το στρωματάκι 
στην περιοχή που κυρίως ενοχλεί (αυχένας/μέση) ενώ αν έχουμε πόνο και 
αλλού στο σώμα (πχ ώμος, γόνατο) μπορούμε να κάνουμε έξτρα θεραπεία και 
στην περιοχή αυτή - πχ για 30' μετά απο κάθε βασική θεραπεία. 

Επιπλέον, δύο φορές τη μέρα απο 30'-60' ξαπλώνουμε πάνω στο στρώμα έχοντάς το αναμμένο (σε 
θερμοκρασία που την αντέχουμε άνετα, πχ 45-50 βαθμούς - σταδιακά θα την ανεβάσουμε εως 60-70). 
Καλό είναι να μην υπερβαίνουμε τις 2 εως 3 φορές τη μέρα, απο 30'-60'.

Ακόμη, συμαντικό είναι να έχουμε το καλώδιο και το χειριστήριο απο την μεριά των ποδιών και όχι του 
κεφαλιού!

Μπορουμε να το έχουμε αναμμένο και την ημέρα (βελτιώνει την ατμόσφαιρα του χώρου) χωρίς ομως να 
είμαστε πάνω και υπό επιτήρηση. Οταν είμαστε πάνω του για πάνω απο μισή ώρα, το βγάζουμε οπως 
αναφέραμε απο την πρίζα.

Αποφόρτιση οργανισμού/αρνητικές αντιδράσεις 

Όπως σε όλες τις ριζικές θεραπείες, συχνά έχουμε αρχική επιδείνωση (επίταση συμπτωμάτων) πρίν την 
βελτίωση. Αυτό ονομάζεται θεραπευτική κρίση (Ηealing Crisis) και πρόκειται για την αποφόρτιση του 
οργανισμού απο αποθηκευμένο στρές και τοξίνες που πρέπει να απελευθερωθούν για να επανέλθει η υγεία. 
Συνήθως οι θεραπευτικές αντιδράσεις είναι ήπιες (αίσθημα κόπωσης, ελαφρά ζάλη, διάφορες ήπιες 
ενοχλήσεις). 

Ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι έντονες (πχ δυνατός πόνος) και να χρειαστεί ακόμη και 
ανακούφιση με φάρμακα. Στην περίπτωση αυτή δεν σταματάμε τη θεραπεία, συνεχίζουμε κανονικά (μάλιστα 
κάνουμε περισσότερες φορές θεραπεία, 3 έως και 4 φορές την ημέρα αλλα απο 15'-20' τη φορά) και τα 
συμπτώματα σταδιακά θα υποχωρήσουν και η υγεία θα αποκατασταθεί!


 	 	 	 	 	 	 	 Καλή θεραπεία!


	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	   Μόσχος Δημήτριος,

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    	 	 	   	 	 	 	 	 	 	 	 	             Ορθοπαιδικός

 Προεραιτικά, μετά τη θεραπεία με το στρώμα, μπορούμε να κάνουμε 
και ήπιο μασάζ στην περιοχή που ενοχλεί με μία απλή συσκευή για 
μασάζ αυχένα-πλάτης-μέσης.

Το σημαντικό είναι η χρήση να είναι συστηματική, καθημερινά και χωρίς 
διακοπές για να έχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα!


   Για αγορά:  
   Στρώματα: Ψάχνουμε στο Amazon (uk ή de)  για: Turmalin - Jade stone mat

   Συσκευή μασάζ: Ψάχνουμε στο Skroutz για: Συσκευή μασάζ αυχένα 
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