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MATERIAŁY INFORMACYJNE O KOMORZE NORMOBARYCZNEJ 

 
Normobaria jest metodą wspomagania regeneracji organizmu, wykorzystującą sesje tlenowe prowadzone w 
warunkach atmosfery zmienionej tak, by osiągnąć jak najbardziej korzystny wpływ na ciało i umysł człowieka. Sesje 
te odbywają się w komorze normobarycznej czyli certyfikowanym urządzeniu produkowanym przez Grupę Ekonstal, 
które pozwala w sposób bezbolesny i bezinwazyjny dostarczać oraz przyswajać przez organizm większej ilości tlenu, 
niż może on wchłonąć podczas oddychania naturalnym powietrzem atmosferycznym. Normobaryczne sesje tlenowe 
mogą stanowić doskonałe uzupełnienie dla różnych zabiegów z kategorii beauty & SPA, przyczyniać się do 
profilaktyki zdrowia, wspomagać procesy odpornościowe organizmu oraz jego regenerację po przebytych chorobach, 
urazach, terapiach medycznych czy zabiegach chirurgicznych.  
 
Skład atmosfery w komorze normobarycznej 
 
 

Dekontaminacja 
W  komorze normobarycznej oraz recepcji zainstalowane są specjalistyczne urządzenia (dekontaminatory), służące 
do dekontaminacji powietrza. Ich celem jest bieżąca eliminacja drobnoustrojów, bakterii, wirusów i innych 
substancji szkodliwych dla zdrowia człowieka. Z tego względu korzystanie z sesji tlenowych jest m.in. możliwe bez 
ryzyka zarażeniem się koronawirusem i bez konieczności noszenia maseczek ochronnych.  
   
Woda RedOx 
Dodatkowo w  komorze  dostępny jest specjalistyczny dystrybutor wodorowanej wody Redox o pH 9. Dzięki swoim 
właściwościom płyn ten neutralizuje wolne rodniki, oczyszcza organizm z toksyn, wykazuje działanie anti-ageing i 
utrzymuje homeostazę organizmu.  
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Korzyści regularnych sesji tlenowych w komorze normobarycznej 
 
Dostępne na rynku wyniki badań prowadzonych przez różne zespoły badawcze oraz relacje osób korzystających z 
sesji w komorze wskazują, że regularne wizyty mogą mieć pozytywny wpływ na różne aspekty związane z 
samopoczuciem i funkcjonowaniem organizmu, w tym m.in.: 
 
✓ przyspieszenie rekonwalescencji po udarach i 

zawałach serca, 
✓ wsparcie w walce z nowotworami i przyspieszenie 

regeneracji organizmu  po przebytej chemioterapii, 
✓ wspomaganie leczenia chorób dermatologicznych, 

cukrzycy, astmy, alergii, 
✓ redukcja blizn urazowych i pooperacyjnych, 
✓ wzmocnienie układu odpornościowego, 
✓ wspomaganie krążenia i regulacja ciśnienia krwi, 
✓ zmniejszenie bólów migrenowych,  
✓ zmniejszenie stanów zapalnych, 

✓ pomoc w leczeniu depresji i stresu pourazowego 
✓ poprawa funkcji poznawczych (m.in. szybkość 

kojarzenia, pamięć krótkotrwała, przetwarzanie 
bodźców wizualnych) 

✓ likwidacja zmęczenia, 
✓ poprawa i wzmocnienie wydolności fizycznej, 
✓ wsparcie regeneracji urazów i kontuzji sportowych, 
✓ spowolnienie starzenie się organizmu, 
✓ wspomaganie odchudzania i walki  

z cellulitem, 
✓  poprawa jakości snu. 

 
 
Badania przeprowadzone na zlecenie Grupy Ekonstal przez naukowców z Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika potwierdziły prozdrowotny potencjał sesji normobarycznych i ich pozytywny wpływ m.in. na poprawę 
funkcji poznawczych, modelowanie masy ciała przez redukcję masy tkanki tłuszczowej, poprawę jakości snu, 
obniżenie stresu oksydacyjnego oraz wskazały działanie kardioprotekcyjne i przeciwzapalne.  
 
Przeciwwskazania dla korzystania z komory normobarycznej 
 
✓ krwotok, 
✓ ciąża, 
✓ zaćma, zapalenie nerwu wzrokowego, 
✓ infekcja wirusowa, 
✓ stany zapalne zatok i/lub ucha, 
✓ wysoka gorączka, 

✓ hipoglikemia u osób z cukrzycą, 
✓ niewyleczone ubytki w zębach, 
✓ klaustrofobia, 
✓ okres bezpośrednio po operacji zaćmy lub klatki piersiowej, 
✓ rozrusznik serca i inne elektrostymulatory, 
✓ nieuleczalne choroby płuc. 
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OFERTA WSPÓŁPRACY 
Szukają Państwo pomysłu na wzbogacenie pakietu socjalnego dla swoich pracowników? Chcą Państwo zadbać o 
dobre samopoczucie i kondycję fizyczną swojego zespołu? Chcą Państwo nagrodzić swój zespół za efektywną pracę? 

 

1. Karnety wstępu do komory normobarycznej 
 
 

  OPCJA I:  Karnet do Strefy RELAX (karnet ważny 3 miesiące od daty zakupu) 
 

• w strefie Relax dostępnych jest 13 foteli z odchylanym manualnie oparciem,  
• pojedyncza sesja trwa 2 godziny, 
• bezpłatne Wi-Fi, bezpłatny nielimitowany dostęp do wody RedOx podczas sesji, bezpłatny parking, 
• toaleta, szatnia,  
• możliwość ładowania telefonu, laptopa, 

 
Cena za karnet do Strefy RELAX (ceny brutto) 

 
  OPCJA II:  Karnet do Strefy VIP (karnet ważny 3 miesiące od daty zakupu) 

 

• w strefie VIP dostępne są 4 fotele sterowane elektrycznie, z gniazdami USB, lampką i masażem, 
• pojedyncza sesja trwa 2 godziny, 
• bezpłatne Wi-Fi, bezpłatny nielimitowany dostęp do wody RedOx podczas sesji, bezpłatny parking, 

bezpłatna kawa i herbata,  
• toaleta, szatnia, koce do dyspozycji 
• możliwość ładowania telefonu, laptopa, 

 
Cena za karnet do Strefy VIP (ceny brutto) 

Liczba sesji  
w ramach karnetu 

Cena regularna 
przy zakupie 1 

karnetu 
od 2 do 4 
karnetów 

od 5 do 9 
karnetów 

powyżej 9 
karnetów 

3 sesje 360 zł 330 zł 300 zł 270 zł 
5 sesji 560 zł 500 zł 450 zł 400 zł 

10 sesji 1 000 zł 900 zł 800 zł 700 zł 

Liczba sesji  
w ramach karnetu 

Cena regularna 
przy zakupie 1 

karnetu 
od 2 do 4 
karnetów 

od 5 do 9 
karnetów 

powyżej 9 
karnetów 

3 sesje 480 zł 420 zł 360 zł 330 zł 
5 sesji 650 zł 600 zł 550 zł 500 zł 

10 sesji 1 200 zł 1 100 zł  1000 zł 900 zł 
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2. Wynajem komory na wyłączność 
 
Szukają Państwo odpowiedniego miejsca na organizację szkolenia wewnętrznego dla swoich pracowników, kursu, 
seminarium, spotkania biznesowego? Są Państwo zainteresowani dodatkowo zmotywowaniem organizmu do 
szybszej regeneracji i relaksacji, a także uaktywnieniem funkcji poznawczych?  
 
Oferujemy możliwość wynajmu komory normobarycznej na wyłączność.  
Cena brutto: 

• sesja trwająca 2 godziny: 1 000 zł brutto 
• sesja trwająca 4 godziny: 1 600 zł brutto 

 
W pakiecie: 

• dostęp do obu stref znajdujących się w komorze, czyli Strefy RELAX oraz Strefy VIP: 
o w strefie Relax znajduje się 13 wygodnych, rozkładanych manualnie foteli z miejscem na kubek, 
o w strefie VIP znajdują się 4 komfortowe, rozkładane elektrycznie fotele z masażem, możliwością 

ładowania telefonu/laptopa przez gniazdo umieszczone w fotelu, lampką, miejscem na kubek 
umożliwiającym chłodzenie napojów oraz barkiem na napoje; w strefie VIP można w tym samym czasie 
zorganizować indywidualne spotkanie z wybranymi osobami z grupy uczestników, 

• nielimitowany dostęp do wody RedOx (do dyspozycji kubki jednorazowe), 
• możliwość korzystania z flipcharta, 
• dostęp do telewizora z gniazdami HDMI, USB (dostępny w Strefie RELAX) – możliwość wyświetlenia 

prezentacji, 
• możliwość ładowania telefonu, laptopa, 
• dostęp do toalety znajdującej się wewnątrz komory, 
• dostęp do miejsc parkingowych dla uczestników spotkania, 
• szatnia, 
• serwis kawowy: kawa/herbata w termosach, słodki poczęstunek, 
• kupony rabatowe od Normobaric for Life dla wszystkich uczestników spotkania, na zakup karnetów wstępu 

na sesje tlenowe w Strefie RELAX, 
• terapeutyczne właściwości panujące w komorze normobarycznej. 

 

 

Przy zakupie wybranej usługi prosimy o podanie hasła:  ‘’PRACODAWCY POMORZA I KUJAW”.  
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Ważne informacje organizacyjne: 
 

✓ obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc - maksymalna liczba osób mogących korzystać z pojedynczej sesji: 
13 osób w Strefie RELAX oraz 4 osoby w Strefie VIP, 

✓ podczas kompresji/dekompresji w śluzie, ze względu na zmianę ciśnienia może pojawić się uczucie zatykania 
uszu; sposobem na ich odetkanie jest zatykanie nosa i przedmuchiwanie, picie wody, zjedzenie cukierka, 
przełykanie śliny, żucie gumy, 

✓ podczas sesji wskazany jest wygodny, zapewniający komfort strój, 
✓ temperatura panująca wewnątrz komory normobarycznej to 21 stopni, 
✓ w trakcie sesji można korzystać z telefonów komórkowych, tabletów, laptopów, 
✓ dostępna jest automatyczna platforma schodowa, ułatwiająca dostęp do komory osobom poruszającym się na 

wózkach inwalidzkich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU W SPRAWIE WSPÓŁPRACY 

Agata Spibida            690-980-091              marketing@normobaric.com.pl 
Wystawiamy faktury VAT. 

REZERWACJA MIEJSC: 882-056-850 
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