
 

REGULAMIN KAPSUŁY FLOATINGOWEJ 

1. Z zabiegu mogą korzystać osoby, które dokonały rezerwacji terminu oraz rodzaju oferowanego pakietu 

floatowania drogą telefoniczną, mailową lub bezpośrednio w recepcji.  

2. Na zabieg należy przybyć z 15-minutowym wyprzedzeniem. Należy zabrać ze sobą klapki,  ręcznik, strój 

kąpielowy i szlafrok . Za dodatkową opłatą udostępniamy ręczniki. 

3. Każda osoba korzystająca z zabiegu zobowiązana jest do dokładnego umycia się pod prysznicem w szatni, 

używając żelu do ciała i szamponu. 

4. Czas zabiegu (sesji) wynosi 55 min, w tym 2 minuty sygnał przygotowania kapsuły do pracy i 2 minuty z 

sygnałem na jej opuszczenie. 

5. Koniec zabiegu jest sygnalizowany komunikatem głosowym, informującym o zakończeniu sesji. 

6. Po wyjściu z kapsuły należy wziąć prysznic, aby opłukać się z soli. 

7. W przypadku gdyby solanka dostała się do oczu, należy spokojnie otworzyć drzwi kapsuły, wyjść i wytrzeć oczy 

położonym wcześniej na drzwiach kapsuły ręcznikiem. Sól jest całkowicie bezpieczna dla oczu i może 

powodować tylko ich szczypanie. 

8. Zabrania się korzystania z kapsuły floatingowej po spożyciu alkoholu lub środków odurzających. 

9. W kapsule nie wolno kłaść się na brzuchu i nurkować w wodzie, gdyż grozi to zachłyśnięciem i 

zanieczyszczeniem wody. 

10. Do pomieszczenia z kapsułą zabrania się wnoszenia i używania perfum, dezodorantów lub lakierów do 

włosów. 

11. Z zabiegu floatingu mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią 

przeciwwskazań do korzystania z takiego zabiegu w szczególności: 

a) osoby ze schorzeniami układu krążeniowo-oddechowego  

b) padaczka/epilepsja 

c) osoby chore na serce, nadciśnienie i z chorobami naczyń krwionośnych (rozrusznik) 

d) ostre stany reumatyczne, nowotwory 

e) osoby cierpiące na ostre infekcje i stany astmatyczne 

f) osoby cierpiące na przewlekłe schorzenia, takie jak: gruźlica, choroby nerek czy wątroby 

g) osoby z gorączką i ostrymi infekcjami wirusowymi, np. grypą, 

h) kobiety w czasie menstruacji i w okresie ciąży w (I trymestr) oraz karmiące piersią 

i) osoby cierpiące na alergie i choroby skóry 

j) osoby ze świeżym piercingiem, tatuażem, po depilacji 


