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Visi sveikatingumo atsakymai slypi 
viename varde… viename varde… 



AEMOTIO SPA AEMOTIO SPA –– Lemi Group SPA termo-kabina (sukurta Simone 
Micheli) – siūlo nepakartojamų emocijų patyrimą.



AEMOTIO SPA PRIVALUMAI

AemotioAemotio SpaSpa – tai verslo sistema, iš pagrindų keičianti
sveikatingumo idėją, derinanti patiriamų pojūčių įvairovę ir
įspūdingai padidinanti įprastos SPA kabinos panaudojimą.



PRODUKTO SAVYBĖS

• IDEALIAI tinka masažams ir kūno bei veido
procedūroms atlikti.

• TOBULAI tinka visoms vandens procedūroms.

• PATIKIMA konstrukcija su elektroniniu aukščio
reguliavimu.

• INDIVIDUALIAI pritaikomas vandens čiužinys visiškam• INDIVIDUALIAI pritaikomas vandens čiužinys visiškam
kliento atsipalaidavimui.

• SPA EFEKTAS dėl 7 sveikatingumo funkcijų ir daugelio
galimų sveikatingumo programų.



7 SVEIKATINGUMO FUNKCIJOS

• Vandens stalas reguliuojamo aukščio ir su šildomu 
bei individualiai reguliuojamu vandens čiužiniu

• Vichy dušas (siūlinis dušas)

• Aromatizuota garinė vonia

• Šalta infraraudonųjų spindulių šviesa

• Spalvų terapija• Spalvų terapija

• Vandens vibromasažas

• Savonage procedūra (pagal pageidavimą)



VANDENS STALAS

Patogus vandens čiužinio stalas su reguliuojamu
temperatūros ir aukščio vandens čiužiniu siūlo
klientams patirti sveikatingumą ir atsipalaiduoti.



VANDENS ČIUŽINIO STALAS

Ši funkcija palengvina specialisto darbą parenkant
čiužinio nustatymus priklausomai nuo atliekamos
procedūros.



VICHY DUŠAS

Vichy dušas su 6 individualiai nustatomomis čiurkšlėmis siūlo
paruošiamąją funkciją, kurios dėka specialistas, prieš pradėdamas
procedūrą, parenka pageidaujamą vandens temperatūrą (tokiu
būdu išvengiama galimo šiluminio šoko).



VICHY DUŠAS

Vichy dušas siūlo daug nuostabių terminių procedūrų
programų, skirtų kraujotakai stimuliuoti ir atnaujinti.



AROMATIZUOTA GARINĖ VONIA

Aemotio SPA siūlo tikrą garinę vonią.



4 atramų ir vienkartinio užkloto dėka sukuriamas aptvaras,
kuriame klientas apsupamas garų, gali atsipalaiduoti ir patirti
šios technikos teikiamą papildomą drenažo ir modeliuojamųjų
procedūrų naudą bei malonumą.

AROMATIZUOTA GARINĖ VONIA



• maksimalią higieną dėl 
VIENKARTINIO užkloto;

Skirtingai nuo tradicinių garinių vonių su įrengtais apklotais, 
Aemotio SPA garantuoja:

AROMATIZUOTA GARINĖ VONIA

VIENKARTINIO užkloto;

• lengvą ir greitą surinkimą;

• minimalius išlaikymo kaštus ir 
darbo erdvę;

• pastebimą išlaidų ir surinkimo 
laiko sumažėjimą.



Procedūras galima papildyti įvairiomis kvapniosiomis
esencijomis pagal individualius kliento pageidavimus.

AROMATIZUOTA GARINĖ VONIA



ŠALTŲ INFRARAUDONŲJŲ 
SPINDULIŲ ŠVIESA
5 šaltų infraraudonųjų spindulių lempos stimuliuoja odos
prisotinimą deguonimi ir ląstelių atsinaujinimą. 25 minučių
infraraudonųjų spindulių masažas užtikrina naudą, kuri
pasiekiama po 55 tradicinio masažo minučių!!!



SPALVŲ TERAPIJA

Kliento patiriamas sveikatingumo malonumas pasiekia 
viršūnę dėl įrengtų 7 atspalvių terapijos. Atspalviais 
sukuriama atmosfera pagal asmeninius kliento 
pageidavimus.



SPALVŲ TERAPIJA

Ši funkcija veikia geriausiai, kai Aemotio SPA prietaisas 
patalpintas tamsiame kambaryje. Spalvų terapijos metu spalvų 
takeliai šviečia SPA kabinos viduje ir sukuria ypatingą 
atmosferą.



VANDENS VIBROMASAŽAS

Tikras bolero, suteikiantis galimybę atlikti nukreiptą vandens
vibromasažą rankiniu būdu, sukuria vandens masažo
procedūros ir garų, aromato bei spalvų sinergiją. Dušo
galvutės dėka klientas gali nusiprausti būdamas tiesiog ant
lovos, todėl nebūtina įrengti dušo kabinos.



SAVONAŽAS

Ši procedūra stimuliuoja kraujotaką ir cirkuliaciją audiniuose. 
Kūno putų masažas atliekamas po to, kai oda nuvalyta 
garinėje vonioje. Šio masažo efektas jaučiamas iš karto – oda 
tampa švytinti ir lygi.



KOMPLEKTACIJA

Aemotio SPA pasirenkamas Standartinės arba Bazinės
komplektacijos (su arba be įrengto garintuvo), lengvai 
pritaikomas bet kokioje aplinkoje. Dėl savo dydžio ir 
išskirtinio dizaino Aemotio SPA gali būti įrengtas net 
patalpose, neskirtose vandens procedūroms. 



TECHNINIAI DUOMENYS
Juodos arba baltos spalvos standartinės komplektacijos 
korpusas gali būti individualiai apipavidalintas, taip suteikiant 
pirkėjui ir dizaineriui raiškos laisvę.



TECHNINIAI DUOMENYS

Schemoje pateikiami standartinės komplektacijos gaminio 
matmenys.



TECHNINIAI DUOMENYS

Bazinės komplektacijos gaminio matmenys yra tokie:



ĮRENGIMO PRIE SIENOS SCHEMA

Sienos vamzdžių 
jungimo prie Aemotio 
SPA vaizdas iš priekio
Išmatavimai nurodyti milimetrais

2700W elektros 
srovės lizdas

3/4” Karšto vandens 
tiekimo vamzdis 3/4” Šalto vandens 

tiekimo vamzdis

40ø nuleidimo 

vamzdis

SIENA

GRINDYS



ĮRENGIMO ANT GRINDŲ SCHEMA

3/4” Karšto vandens 
įleidimo vamzdis

40ø Nuleidimo 

vamzdis

3/4” Šalto vandens 
įleidimo vamzdis

Galas

Aemotio SPA 
jungimo prie grindų 
techninė schema

Išmatavimai nurodyti 
milimetrais

vamzdis

25ø Elektros srovės 

izoliacinis vamzdis

Priekis

Aemotio SPA prietaiso 
perimetras



AEMOTIO IŠMATAVIMAI



... aukštos kokybės gaminys gali 
būti lengvai sukurtas dėl 
naudojamų medžiagų...naudojamų medžiagų...



MEDŽIAGOS

„Lemi Group“ vardas siejamas su „pagaminta Italijoje“ teiginiu,
tad ir kokybe. Aemotio SPA apsauginis korpusas pagamintas
iš Dibond® medžiagos – aliuminio ir polietileno sluoksnių
kombinacijos, kuri puikiai tinka individualiam apipavidalinimui,
įskaitant purškiamus dažus ir lipdukus.



AEMOTIO SPA KABINŲ PAVYZDŽIAI

Klasikinėje Aemotio SPA kabinoje specialistas dirba iš trijų
kabinos pusių. Tam reikalinga bent 80 cm erdvė.

Blokas turi būti įrengtas tik vienoje kabinos pusėje; mažiausias
reikalingas plotas – 3,20 m x 3,60 m.

Kabinoje įrengta tik persirengimo vieta, dušo įrengti nebūtina,Kabinoje įrengta tik persirengimo vieta, dušo įrengti nebūtina,
kadangi vandens procedūros jau numato galimybę nuplauti
procedūrų metu naudotas priemones.



KLASIKINĖ AEMOTIO SPA KABINA

KRIAUKLĖ

RANKŠLUOSČIŲ 
SPINTA

RANKŠLUOSČIŲ 
ŠILDYTUVAS

STALELIS SU 
RATUKAIS

PURVO 
ŠILDYTUVAS

PERSIRENGIMO 
VIETA



Pagaliau pažvelkime į Aemotio SPA, 
įrengtą aukščiausios klasės SPA centre, 

pavyzdžiui, „Valentino Resort 
sveikatingumo ir SPA centre“ 

Grottammare mieste (AP provincija, Grottammare mieste (AP provincija, 
Italija).



AEMOTIO SPA KABINOS PAVYZDŽIAI



APIE MUS

VILLA PARADISO SPA – GARDONE RIVIERA (BS) *****

„Villa Paradiso“ (Klinikinis grožis) – tai fitneso centras, siūlantis programas
ir procedūras, skirtas bendram sveikatingumui pasiekti bei pilną fizinės ir
protinės energijos atsigavimą. Aemotio SPA yra mūsų filosofijos
simbolis: ypatingai kompaktiškos konstrukcijos daugiafunkcinė SPA
kabina, siūlanti septynias funkcijas ir tris programas: Aemotio Slim –
lieknėjimui, Aemotio Thalasso – grožio ir harmonijos atradimui ir
Tropical Aemotio – daugybės emocijų patyrimui. Mes įdiegėme šią
įrangą į mūsų „Vandens Masažų“ sveikatingumo programą, kuri,
prižiūrint medicinos specialistams, siūlo begalę tikrojo atsipalaidavimoprižiūrint medicinos specialistams, siūlo begalę tikrojo atsipalaidavimo
ir malonumo akimirkų. Jos, suteikiamos Aemotio SPA, yra labai svarbios.
Mūsų išskirtiniai svečiai išreiškė visišką pasitenkinimą kabina. Taigi
Aemotio SPA dėka „LEMI“ suteikia mums galimybę siūlyti aukštos
kokybės paslaugas, kurios sieja geriausias SPA paslaugas su klasikiniu
SPA efektu ir gerina mūsų svečių savijautą.”



APIE MUS

Country Resort House SPA Castel Monastero miestelyje (SI) *****

„Mūsų SPA yra išskirtinis: daugiau kaip vieno tūkstančio kvadratinių metrų plotas padalintas į dvi sales. Tai Tuskanijos 
kaimo architektūros simbolis, jaukiai įsikūręs XI amžiaus kaimelyje. Istorinės vietovės tradicijos susilieja su inovacinėmis 
SPA programomis. Čia mūsų klientai atranda efektyviausias procedūras jų idealiam svoriui, išsivalymui ir fizinio bei 
dvasinio balanso atstatymui. 

„Castel Monastero“, kuris priklauso „Eleganzia“ viešbučių ir SPA centrų tinklui – naujam ir išskirtiniam vardui iš Italijos 
prabangių viešbučių sferoje – „LEMI“ Aemotio Spa atlieka dvi ypač svarbias funkcijas: viena siejama su emocijų 
kupinomis procedūromis, kurių metu dažniausiai siekiama estetinių rezultatų, kita – su efektyviomis 
sveikatingumo programomis, kurios nustatomos ir detaliai parengiamos SPA centro gydytojo. 

Į estetines programas įeina kūno procedūros, pavyzdžiui, Kūno šveitimas po lietumi ir Kūno atpalaidavimas po lietumi, 
kuriomis džiaugiasi mūsų svečiai (ir vyrai), kurie dažniausiai yra pripratę prie šiurkštesnės įrangos. Mūsų svečius stebina 
spalvų terapijos funkcijų dizainas ir komfortas bei emocinis malonumas.

Aemotio SPA procedūros yra įtrauktos į sveikatingumo programas. Detoksikavimo ir svorio mažinimo procedūrų metu 
naudojami dumbliai, turintys drenažinių, priešceliulitinių ir liekninamųjų savybių, maloniai nustebina mūsų klientes.

Ši SPA kabina siūlo mūsų klientams unikalų daugybės emocijų patyrimą, o Aemotio SPA funkcijų įvairovė užtikrina 
sveikatingumo procedūrų atitikimą mūsų atsipalaidavimo idėjoms. Mūsų pasitenkinimas produktu grindžiamas ir tuo, 
kad įranga pagaminta Italijos stiliumi ir kokybe. Mes esame įsitikinę, kad pasirinkome geriausią. 



APIE MUS
V-SPA Valentino Resort Grottammare mieste (AP) *****

„Gerb. Corry,

atsakydama į Jūsų elektroninį laišką, su malonumu norėčiau pateikti puikų atsiliepimą apie
Aemotio SPA. Šią įrangą naudojame mūsų atnaujintame SPA centre daugiau kaip tris
mėnesius. Aš galėčiau atsakyti į visus klausimus, kadangi ją išbandžiau asmeniškai ir
esu įsitikinusi, kad įsigiję ir išbandę šią įrangą, Jūs nebenorėsite jos atsisakyti... Tai
tikras malonumas!!!

Jūs abejojote dėl vandens temperatūros. Esu įsitikinusi, kad „Lemi Group“ atstovai Jums
jau paaiškino, kad vanduo, tiekiamas į čiužinį, jau yra šiltas, taigi įranga yra paruošta
naudojimui. Dar viena ypatingai svarbi savybė – nuolatinės temperatūros palaikymas
visą dieną. Netgi Vichy dušo vanduo yra idealios temperatūros. Tai suteikia klientui
galimybę atsipalaiduoti po šiltu dušu ir patirti specialisto atliekamos procedūrosgalimybę atsipalaiduoti po šiltu dušu ir patirti specialisto atliekamos procedūros
malonumą be jokio vandens taškymo. Didelis, patogus vandens stalas surenka visą
vandenį po siūlinio dušo.

Nuoširdžiai Jus patikinu, kad aš, kaip ir mano klientai, esu visiškai patenkinta šia įranga.

Džiaugiuosi, kad galiu Jums suteikti informacijos apie Aemotio SPA, ir su malonumu
atsakysiu į visus iškilusius klausimus.

Pagarbiai,

Cristina Silvestri



KLIENTŲ IŠ ITALIJOS 
REKOMENDACIJOS

Beauty Performance – Bolzano
Grand Palais Excelsior viešbutis – Limone Piemonte CN
Valentino Resort- V-SPA – Grottammare AP
TiSana SPA, Diadema – Arlate LC
Venice SPA – Venecija
Castel Monastero – Castelnuovo Berardenga SI
Via Basento – Roma
To You – Milano Marittima RATo You – Milano Marittima RA
Papillon – Candiolo  TO
Oasi del Benessere – Fiumicino RO
Paola Febbi – Roma
Amaranto – Chieri TO
Italian Beauty – Roma
Villa Bologna – Montepulciano SI



TARPTAUTINIŲ KLIENTŲ 
REKOMENDACIJOS

Grand Hotel Lienz – Lienz, Austrija

Wellnesshotel Engel – Grän, Austrija

Versus 2010 Beauty Salon – Malaga, Ispanija

Paradis – Dobova, Slovėnija

Spa Dhara – Fremont, Kalifornija

Skin Health Spa – Doveris, NHSkin Health Spa – Doveris, NH



TARPTAUTINIŲ KLIENTŲ 
REKOMENDACIJOS

Essentials Day Spa – Ericeira, Portugalija

Instituto de Beleza O Corpo – Vila das Aves, Portugalija

Ambassade de la Beauté – Astana, Kazachstanas

Wellness Club Luxor – Almaty, Kazachstanas

Hotel ŻUBRÓWKA – Białowieża, Lenkija

Good Time Day Spa – Łódź, LenkijaGood Time Day Spa – Łódź, Lenkija

Ambasada Urody – Varšuva, Lenkija



AEMOTIO SPA PROCEDŪROS

Šių procedūrų efektyvumas padidėja naudojant Aemotio SPA:

• AEMOTIO ŠVEITIMAS

• AEMOTIO ĮVYNIOJIMAS

• AEMOTIO LIEKNĖJIMAS

• AEMOTIO THALASSO

• AEMOTIO ATJAUNINIMAS• AEMOTIO ATJAUNINIMAS

• MASAŽAS PO LIETUMI



AEMOTIO LIEKNĖJIMAS

Tai lieknėjimo procedūros pavyzdys, panaudojant 
Aemotio SPA:

• Spalvų terapija

• Rankinis kūno nuvalymas karštu vandeniu

• Kūno šveitimas

• 5 minučių žemo spaudimo Vichy dušas

• Kūno įvyniojimas ir garinė vonia

• 5 minučių “apipylimo” dušas



AEMOTIO THALASSO

• Spalvų terapija.

• 5 minučių viso kūno vidutinio spaudimo Vichy dušas
(„lietaus efektas“) ir lengvi prisilietimai kliento 
prisitaikymui/pripratimui.prisitaikymui/pripratimui.

• Jūros druskos kūno šveitimas po infraraudonųjų spindulių 
šviesa.

• Kūno apvyniojimas jūros dumbliais ir garinė vonia bei kūno 
masažas su lengvais rankų prisilietimais.



MASAŽAS PO LIETUMI

Didžiausias atsipalaidavimas kasdieninio gyvenimo
stresui nuimti. Atpalaiduojantis masažas su siūliniu
dušu palepina klientą, suteikia unikalių emocijų ir
sielos ramybę.


