divize
FAIRTECO Holding SE

KATALOG

DIVIZE FAIRTECO
FAIRLIGHT
LED lightings
Divize realizuje prodej systému nejtenčího
úsporného interiérového a exteriérového LED
osvětlení.

PRIMETIME

video marketing
Divize se věnuje video marketingu, tedy
produkci a výrobě videofilmů v evropském
regionu.

FAIRCON

international business

FAIRWELL

high-tech wellness
Divize působí ve zdravotnické, regenerační,
rehabilitační a wellness oblasti, do které
dodává unikátní hi-tech přístroje značky MPS.

Poradenská divize analyzuje, strategicky radí
a takticky provádí klienta nejvhodnější formou
vstupu na zahraniční trh.

FAIRFIN

investments & subsidies
Získávání soukromých a veřejných zdrojů
financování. Zajišťuje kapitál, úvěry, daňové
úlevy či investiční pobídky anebo dotace z EU.

FAIRAIR

ventilations & turbines
Divize se zabývá oblastí ventilace a větrání a
zastupuje dovozce australských ventilačních
turbín značky EDMONDS do CEE.

COMMIX

communication strategies
Divize realizuje poradenství v oblasti vizuální
komunikace, brandingu, reklamních a PR
kampaní anebo webdesignu.

MEET THE FAIR FUTURE!
Jsme obchodně poradenská společnost s mezinárodní působností v různých regionech Evropy. V technologické
části holdingu přinášíme lidem do profesních i privátních životů produkty, které splňují nároky na extra dlouhou
životnost, téměř nulovou údržbovost a mimořádně férovou cenu. V poradenské části holdingu pomáháme společnostem zvyšovat prodeje, podporovat rozvoj a růst, pronikat na zahraniční trhy anebo je na nich přímo zastupujeme. Ve všech aspektech naší činnost pak klademe důraz na zásadu férového přístupu – vůči klientům a péči
o ně, životnímu prostředí a přírodě, k cenovým podmínkám, za které naše služby a produkty realizujeme a především lidskému životu a zdraví.
A to je FAIR!

KONCEPT FAIRTECO
My ve FAIRTECO věříme, že produkty a služby vysoké kvality nemají být výsadou pouze omezené skupiny lidí.
Jsme přesvědčeni, že každý moderní člověk si zaslouží žít ve férovém prostředí svého domova anebo pracovat
ve férovém prostředí firmy obklopen produkty či požívat služby splňující následující parametry:
1. Extra dlouhá životnost = téměř absolutní odolnost proti vlivům prostředí
2. Dokonalá bezúdržbovost při běžném použití = dobrá funkce a inovativní design
3. Férová cena = mimořádná kvalita a vysoká hodnota s ohledem k lidem, životu a planetě

VIZE
Prostřednictvím našich výrobků a služeb vytvářet férovější budoucnost – k lidskému zdraví a přírodním zdrojům.

POSLÁNÍ
Za každých okolností nabízet moderním lidem do jejich soukromých a profesních životů inspirující řešení prostřednictvím fair produktů a služeb a vytvářet tak férovější každodenní život pro většinu lidí.

HODNOTY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Etika, respekt – hrajeme fair play, na nikoho se nepovyšujeme a před nikým se neponižujeme
Uvědomělost – používáme selský rozum
Fair cena – u nás zaujímá přední pozice
Kvalita a hodnota – preferujeme vysokou úroveň bez kompromisů
Udržitelnost – vsázíme na výrobky s mimořádnou délkou životnosti
Odpovědnost – představuje dokonalá bezúdržbovost našich produktů
Redukce a recyklace – realizujeme výrobky s téměř absolutní odolností proti povětrnostním vlivům

DIVIZE FAIRWELL
Divize FAIRWELL realizuje v rámci FAIRTECO Holdingu poradenství a obchod regeneračními, rehabilitačními a
wellness přístroji. Aktuálně uvádí na trh unikátní přístroj značky MPS. Jedná se o profesionální chiroterapeutické
automatické lehátko kombinující intenzivní masáže jadeit kameny a hluboké infračervené záření s vědomostmi
orientální medicíny.
Tento přístroj podporuje celkovou regeneraci a vitalitu lidského těla. Podstatně přispívá ke snižování svalového
napětí, stimuluje oběh krve jako i imunitní systém a látkovou výměnu.

Unikátní technologie
Jedná se o profesionální zdravotně certifikovaný wellness výrobek, který využívá řada předních sportovců, manažerů a lékařů či chiropraktiků a fyzioterapeutů.
Infračervený vysílač MPS tunelu je vyráběn společností Daiugin v Japonsku a je celosvětově patentován. Tento
unikátní systém byl vyvinut týmem významných lékařů z oblasti asijské a zvláště pak čínské medicíny a odborníků
na hi-tech technologie.

1. PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

8. NENÁROČNÉ NA MÍSTO

2. VYSOKÁ KVALITA PROVEDENÍ

9. NÍZKÁ SPOTŘEBA ENERGIE

3. CELODENNÍ PROVOZ

10. DLOUHODOBÁ ŽIVOTNOST

4. JEDNODUCHÁ MANIPULACE

11. KVALITNÍ SERVIS

5. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

12. MOŽNOST FINANČNÍHO LEASINGU

6. PŘEDNASTAVENÉ PROGRAMY

13. TESTOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ VÝROBEK

7. JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA

14. TISÍCE ZÁKAZNÍKŮ PO CELÉM SVĚTĚ

JAK TO FUNGUJE
LÉČEBNÉ PROGRAMY
Přístroj poskytuje 3 programy léčebných masáží. Každý z nich trvá ideálně 33 minut. Programy se aplikují na základě osobních požadavků a specifikací uživatele či doporučení fyzioterapeuta či rehabilitačního odborníka. Poté,
co je program zvolen, je provoz již plně automatizovaný.

Automatický box
Po ulehnutí na lehátko a zvolení vybraného programu se
automaticky nad uživatelem vysune automatický box.
Do boxu uživatel ulehá oblečen. Není tedy nezbytně nutné se svlékat. Tělo se dostatečně blahodárně prohřeje,
ale nepotí se. Případně pouze minimálně. Tento najížděcí box je vyroben ze speciálního panelu celosvětově
patentovanou technologií a zajišťuje optimální a rovnoměrnou distribuci infračerveného záření. Touto technologií se MPS odlišuje od ostatních zařízení s infračerveným zářením. Generuje paprsky v pásmu 4-16 mikronů,
u kterých je vědecky dokázána největší míra přínosu pro
lidské tělo. Po ukončení procedury se box opět automaticky zasune.

Jednoduchá obsluha
Uživatel má na dosah ruky dálkové ovládání lehátka.
Hlavní panel se jednoduše připojuje k zásuvce elektrického vedení. Vypínač, kterým se ovládá zapnutí /
vypnutí přístroje světelně signalizuje jeho aktuální stav.
Teplota lehátka a celkové nastavení boxu je možno jednoduše nastavovat prostřednictvím intuitivního displeje,
který má uživatel na dosah ruky. Během programu lze
box také kdykoli otevřít a zavřít.

Jadeitové válečky
Hlavním prvkem přístroje jsou válečky z jadeitového kamene. Jadeit válečky jsou umístěny pod matrací ve vodících lištách. Válečky plynule a jemně rolují podél křivky krční, zádové a bederní části páteře a v nastaveném programu střídají masáž, moxování a akupresuru. Na dolních končetinách v oblasti lýtek pak probíhá masáž podobná
akupresuře.

Matrace
Ukrývá v sobě válečky z jadeitových
kamenů a poskytuje nejmodernější
automatickou masáž páteře. Matrace
(stejně jako válečky) má během terapie
teplotu max. do 50°C, kterou lze v průběhu programu plynule regulovat. Tato
teplota ideálně prohřeje tělo a svalovou soustavu. Tím se zvyšuje účinnost
zvoleného masážního programu.

REGENERACE
A
REHABILITACE
CELÉHO TĚLA

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Celková hmotnost

118 kg

Rozměry matrace

70 x 210 x 27 cm

Vstupní napětí adaptéru
Spotřeba

AC220V, 50/60 Hz
850W

INFRAČERVENÉ ZÁŘEZENÍ
Jedná se o elektromagnetické záření s vlnovou délkou větší než viditelné světlo, ale současně kratší než mikrovlnné záření. MPS vyzařuje infračervené záření o vlnové délce v rozmezí mezi 4 až 16 mikrony. U této vlnové délky
je prokázáno, že je vysoce prospěšné pro lidské tělo. Hlubokým prohříváním svalů, kůže a pokožky vytváří infračervené záření podnět k rozšíření krevního řečiště a zlepšuje tak cirkulaci krve, látkovou výměnu, imunitní systém,
uvolňuje svalové napětí a podněcuje spalování tuků.

Infračervené záření blahodárně působí proti:
»» PROBLÉMŮM PÁTEŘE A OBRATLŮ

»» VYSOKÉMU/NÍZKÉMU KREVNÍMU TLAKU

»» BOLESTI KLOUBŮ A SVALŮ

»» CUKROVCE

»» REVMATICKÝM ONEMOCNĚNÍM

»» VYSOKÉMU CHOLESTEROLU

»» ARTRÓZE

»» ASTMATU

»» PROBLÉMŮM SE ŠLACHAMI

»» TRÁVÍCÍM OBTÍŽÍM

»» ÚSTŘELU | ISCHIASU ZÁVRATÍM

»» KŘEČOVÝM ŽÍLÁM

»» PORUCHÁM SPÁNKU

»» CELULITIDĚ

»» CHRONICKÉ ÚNAVĚ

»» PROBLÉMY S VAJEČNÍKY

»» FIBROMYALGII

»» ONEMOCNĚNÍ PROSTATY A MNOHA DALŠÍM

»» STRESU ÚZKOSTI

TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA
V KOMBINACI S MODERNÍ HI TECH

MOXOVÁNÍ
Moxování je metoda intenzivního prohřívání akupunkturních bodů a vychází z principů tradiční čínské medicíny.
Moxováním se aktivuje rovnováha toku vitální energie a má silně tonizační účinek. Při terapii MPS technologií je
moxování prováděno v lůžku, zahřátými jadeit kameny, které jsou zabudovány v kolejnici hlavní matrace. Jadeit
je polodrahokam podobný nefritu, který se v orientální medicíně používá pro jeho regenerační účinky. Zabraňuje
mnoha nemocem, které je obtížné moderní medicínou léčit.
Moxování je především pomocníkem při:
»» ÚNAVOVÉM SYNDROMU I LÉČBĚ CHRONICKÝCH
ONEMOCNĚNÍCH
»» POMÁHÁ PŘI VYČERPÁNÍ
»» ZMÍRŇUJE BOLESTI HLAVY A MIGRÉNY
»» LÉČÍ CHŘIPKOVÁ ONEMOCNĚNÍ
»» ZÁNĚTY MOČOVÉHO MĚCHÝŘE
»» ZÁNĚTY SVALŮ
»» POMÁHÁ PŘI ŠPATNÉM TRÁVENÍ
»» DALŠÍ....

HLUBOKÉ INFRAČERVENÉ ZÁŘENÍ,
AKUPRESURA A MOXOVÁNÍ

AKUPRESURA
Akupresura představuje 3.000 let staré starověké léčebné umění. Metoda léčby je založena na tlaku akupunkturních bodů. Tím se uvolňuje nahromaděná a zablokovaná energie v určitých místech těla. Regenerační lůžko s
MPS technologií dokonale aplikuje i tuto techniku. Masivní hlavice jadeitových kamenů vyvíjí tlak na akupresurní
body v okolí páteře. Příznivě tak ovlivňuji tělesnou i duševní kondici.
Výsledkem akupresury je:
»» ÚLEVA OD BOLESTI
»» POSÍLENÍ IMUNITNÍHO SYSTÉMU
»» PODPORA ZLEPŠENÍ OBĚHOVÝCH ČINNOSTÍ
»» PŘÍSUN ENERGIE ORGANISMU

»» STIMULACE REGENERAČNÍCH PROCESŮ ORGANISMU
»» ZLEPŠOVÁNÍ FUNKČNOSTI VŠECH ORGÁNŮ
»» VYNIKAJÍCÍ PREVENCE ŘADY ONEMOCNĚNÍ

KLIENTI
»» rehabilitační & wellness centra

»» domácnosti

»» hotely

»» sportovní kluby

»» kancelářské komplex

»» masážní salony

»» firemní relaxační zóny

»» moderní firmy

»» travel lounge
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