
10 „żelaznych” zasad saunowania 
 

 Faza przygotowania 

1. Zostaw w szatni odzież, biżuterię i okulary! Zabierz z sobą swój ręcznik, 

nasze prześcieradło oraz - jeżeli się bardzo wstydzisz - swój strój 

kąpielowy (najlepiej bawełniany). Najzdrowiej saunować nago lub 

zakrywając się prześcieradłem. 

2. Załatw potrzeby fizjologiczne. Pamiętaj, aby wchodzić do sauny co 

najmniej 1,5 – 2 godz. po ostatnim posiłku.  

3. Przed wejściem do saun umyj starannie całe ciało w ciepłej wodzie 

mydłem i wytrzyj ręcznikiem do sucha. Nie używaj żadnych kremów 

przed seansem. 

 

Faza nagrzewania 
 

4.  Po wejściu do sauny połóż się na ręczniku lub prześcieradle albo usiądź 

na jednym z nich tak, aby żadna część Twojego ciała, łącznie ze stopami, 

nie miała kontaktu z drzewem (ławką) i podłogą sauny. Nie chcemy 

Twojego potu, a pewnie i Ty nie chcesz cudzego potu. 

5. Nagrzewaj się 8-15 minut. Na koniec seansu usiądź prosto na ławeczce 

przez 2 minuty, aby umożliwić swobodny przepływ krwi. 

6. Wyjdź z sauny i zmyj pot ze swojego ciała lekko ciepłą wodą (bez mydła) 

nie wycierając się ręcznikiem. 
 

Faza schładzania 
 

7. Następnie schłodź ciało zimną wodą w kierunku od stóp w górę. Na 

koniec schładzania użyj drewnianych cebrzyków (wiaderek), obficie 

polewając całe ciało zimną wodą. 

 

 



Faza odpoczynku 

 
8. Po schłodzeniu swego ciała połóż się na leżaku w pokoju odpoczynku lub 

na zewnątrz na ok. 15 minut do całkowitego osuszenia Twojego ciała bez 

użycia ręcznika. Samoistne wyschnięcie całego ciała  oznacza, że Twój 

organizm jest gotowy do następnego saunowania. 

9. Czynności saunowania, schładzania i odpoczynku można powtórzyć do 

3 – 4 razy. Pamiętaj jednak, aby pobyt w saunie zwiększać stopniowo, 

zaczynając np. od 8 minut. 

10. Po ostatnim pobycie w saunie i samoistnym wyschnięciu całego ciała, 

spłukujemy ciało na koniec lekko ciepłą (letnią) wodą bez użycia mydła 

i szamponu. Następnie osuszamy ciało ręcznikiem i możemy użyć kremu 

lub balsamu. 

 
 

Przeciwwskazania dla saun 

 

1. Niewydolność krążeniowa, wysokie ciśnienie i choroby serca 

(np. przebyty zawał), 

2. Padaczka, kamica nerkowa, hemofilia, 

3. Choroby nowotworowe, czynna gruźlica, choroby weneryczne, 

4. Zakrzepowe zapalenie żył, 

5. Gorączka, 

6. Choroby skóry, zwłaszcza o przebiegu ropnym, grzybica, 

7. Choroby oczu: daltonizm i jaskra, 

8. Ciąża i menstruacja,  

9. Ostre zapalenie reumatoidalne. 

 

Administrator 

 

 



Grota solna 

Zalecamy 45 minutowe seanse relaksacyjno-terapeutyczne 2-3 razy 

w tygodniu. 

 

 Wyjątkowy mikroklimat naszej groty uzyskujemy dzięki właściwościom 

soli morskiej z Morza Martwego oraz soli kamiennej z Kłodawy. 

 

Walory zdrowotne groty solnej. 

 

- wzmacnia odporność organizmu dzięki zawartości jodu, 

- poprawia przemianę materii, 

- relaksuje i odpręża, 

- jest zalecana w odchudzaniu, pomaga pozbyć się cellulitu. 

 

Na jakie dolegliwości pomaga wizyta w grocie solnej? 

 przewlekłe problemy z nosem i gardłem 

 alergie i choroby płuc 

 astma oskrzelowa 

 zapalenie zatok 

 niedoczynność tarczycy 

 wrzody, zapalenie żołądka 

 łuszczyca, trądzik 

 stres, nerwica, depresja. 

 

Z groty mogą korzystać wszyscy, bez względu na wiek. Niepełnoletni pod opieką 

rodzica lub opiekuna. 

 

Przeciwskazania: 
 nadczynność tarczycy 

 ostre stany zapalne, w tym gruźlica 

 choroby nowotworowe 

 alergia na jod. 


