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Hotel megoldások
Vendégre hangolva!
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„Cégtulajdonosként is, oktatóként is rengeteget járom a világot. Annak ellenére,
hogy sokszor a legjobb szállodákba kapom a meghívást, nehéz alkalmazkodni
az idegen környezethez, beleértve a hosszú utazások okozta idegrendszeri és
emésztőrendszeri átállási nehézségeket. Kollégáimon és a többi meghívott
résztvevőn látom, hogy mennyi nehézséget okoz nekik is a szellemi és a testi
frissesség fenntartása, illetve a pihentető alvás elérése az új környezetben.
Ez inspirált arra, hogy olyan programcsomagokat fejlesszünk ki, amelyek ilyen
esetekben is alkalmazhatóak.
Nagy kihívás otthonos környezetet teremteni idegen helyen!”

Lednyiczky Gábor
A Lenyo készülékeket gyártó Hippocampus-Brt Kft tulajdonosa,
a Biológiai Regulációs Terápia (BRT) kifejlesztője
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Homeodinamika és BRT kapcsolata
A természet erői:
• elektromágnesesség
• erős kölcsönhatás
• gyenge kölcsönhatás
• gravitáció

Pszichés
működés szabályozása

Légköri viszonyokhoz való
alkalmazkodás szabályozása

Hormonális szabályozás

Belső/külső energia
szabályozása
pH
szabályozás

Hő szabályozása
Anyagcsere
szabályozása

Energia és erőtermelése
a földitúléléshez

Mi a homeodinamika: Az élő szervezeteknek a változó külső és belső körülményekhez való alkalmazkodó képessége, amellyel önmaguk viszonylagos biológiai állandóságát biztosítják.
A szervezet anyagot és energiát cserél a környezetével. Ezeket az „összetevőket” az önfenntartó
működések biztosítják az élő szervezet számára, amelyeket együttesen önszabályozó működéseknek
nevezünk.
A homeodinamika rendszerét elektromágneses hullámok irányítják
A honlapunkon megtalálható történettudományi háttérben szereplő tudósok igazolták, hogy
a homeodinamika rendszerét elektromágneses hullámok irányítják. A szervezet külső és belső
elektromágneses kapcsolódásait biokommunikációnak nevezzük.
Bioregulációs (BRT) technológia
A Kvantumfizika korában, tudományos kutatásokkal bizonyított, hogy az emberi szervezetet felépítő
sejtek, szövetek, szervek működése, ezek összehangoltsága, elektromágneses kommunikáción alapul.
Sejtjeinkben átlagosan 7000 kémiai reakció megy végbe másodpercenként. Ezen folyamatok elektromágneses elven való önszabályozását nevezzük bioregulációnak. A BRT egy olyan módszer, amely
pulzáló elektromágneses jeleket használ fel a homeodinamika irányító jeleinek erősítésére.
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referencia

A cancuni szállodasoron
a B-Well Klinika elsőként alkalmazta
a LENYO Sanocenter megoldást.
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Miért Lenyo?

Új wellness szolgáltatás,
ami piaci előnyt jelent.

Több elégedett,
visszatérő vendég.

Használata egyszerű,
üzemeltetése gazdaságos.
Gyorsan megtérülhet.
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Extra bevételi forrás
(megoldástól függően
szobai költés vagy
wellness szolgáltatás).

Jól használható bármilyen
kezelés mellett.

Folyamatos háttértámogatás.
A szálloda igényeire szabott
protokollok biztosítása
interneten keresztül.

A szállásadó
és vendég igényeihez
igazítható megoldás.
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LENYO a vendégekért

„Ilyen jót még sehol
sem aludtam!”
Különböző országokban végzett
felmérések szerint közel minden
második ember kisebb, nagyobb
alvásproblémával küzd.

„Jetleg, nekem
csak emlék!
Pilótaként dolgozom. Hosszú,
fárasztó utazás után is
gyorsan alkalmazkodom
a helyi viszonyokhoz. Vettem
magamnak egy LENYO
készüléket. Jó lenne,
ha a szállodákban is
igénybe lehetne venni ezt
a szolgáltatást.„
Vigh Tibor, pilóta
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„Nagyon jól
érzem magam!
Korábban a szabadság
ideje alatt mindig romlott
a közérzetem. Olyan tünetekkel
küszködtem, mint akut
fáradtság, ingerlékenység…
A legszínvonalasabb szállodákban sem élvezhettem a kiváló
szolgáltatásokat. Hála a LENYO
megoldásnak, nyaralásom
minden percét élvezem!”

„Idegen környezetben
is jó az emésztésem!
Világversenyeken részt
vevő sportoló vagyok. Fontos,
hogy a Föld bármely pontján
jól teljesítsek. Előfordult,
hogy emésztési problémák
hátráltattak. Ez már a múlté.
Én a LENYO-t választottam.”
Csomor Erika, magyar hosszútávfutó,
duatlon, triatlon és többszörös Ironman bajnok
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„Aktív wellness?
Minden percét élvezem!
„Nyaraláskor a szokatlanul sok
mozgástól (úszás, városnézés…)
gyakran elfáradok, izomlázam
is van, fáj a hátam, a térdem.
Ebben a hotelben mintha kicseréltek volna, könnyedén frissen
ébredek. Rendszeresen
használom a Lenyo szolgáltatást.”

„Hosszú tárgyalásokon, előadásokon
könnyedén összpontosítok!
A sikeres üzletkötés titka
hogy a tárgyalásokon friss
és kipihent vagyok. Sokat
köszönhetek a szállodának!
A konferenciákon is könnyedén
tudok koncentrálni, előadásaimat frissen, magabiztosan
tartom. A LENYO szolgáltatása
jó beruházás volt.”
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LENYO szobai megoldások

Kedvező ár!

A LENYO szobai készülékek bármilyen méretű szálláshely számára ideális megoldást kínálnak, a kis panzióktól a legnagyobb szállodákig. A szolgáltatást telepítheti
a szobába, beépítheti a szobaárba, vagy külön szolgáltatásként értékesítheti (bérlet). Az ágy méretű, kb 5 cm vastag jelkibocsátó matrac rátétként is használható, matracvédővel
egyszerűen rögzíthető.

LENYO Sleep – Mert fontos
az alváskomfort!
Egyszerű használat
A vendég könnyedén elindíthatja
a készüléket, nyomógombjának
megnyomásával. Egy rövid (1
óra, 6 perc és 17 másodperc) és
egy hosszú (8 óra, 23 perc és 15
másodperc) programsor található rajta. A rövid programot napközbeni szieszta idején, a hosszú
programot éjszaka használhatja
a vendég. A készülék ugyanazzal a
programmal egyszerre két antennával használható.
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LENYO szobai megoldások

Kedvező ár!

LENYO Fractal – Egyszerűen nagyszerű!
Egyszerű
A programcsomagok és a jelek intenzitása is kön�nyedén kiválaszthatók a készülék előlapján
lévő nyomógombok segítségével. Egyszerre
két egyszerűen csatlakoztatható jelkibocsátó matraccal is használható. Ezzel,
egyszemélyes használat esetén
intenzívebb hatás érhető el, vagy
költséghatékonyan, egy időben,
ugyanazon programcsomaggal,
ketten is használhatják a készüléket.
Nagysszerű
LENYO Fractal 32 (10-20 perces) programcsomagja lefedi a
legáltalánosabb és leggyakoribb
közérzetromlást előidéző problémákat.
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Lenyo szobai megoldások

Komplex alkalmazás

A LENYO SanoCenter (LSC) – Világszinten is egyedülálló!
Központi vezérlés
Egyedülálló, számítógépről központilag vezérelhető rendszer olyan wellness és gyógyszállóknak, ahol fontos, hogy minimális személyzettel maximális
számú vendéget szolgáljanak ki egy időben.
A recepcióról, egy vezérlőről maximum 64 szobába juttatható el az egyedi igényekhez igazítható szolgáltatás. Igény szerint tárolja a
korábbi protokollokat és a programkombinációk akár 2 hétre előre beprogramozhatók, csomagajánlatokban
könnyedén kiajánlhatók. A rendszer
rugalmason alakítható a vendéglátó igényeihez.
Sokoldalúan értékesíthető
Beépíthető a szobaárba vagy eladható szolgáltatásként. Igény szerint
a listából a vendég a szobájában
kiválaszthatja a számára legmegfelelőbb programot ( pl.:alvás, méregtelenítés, emésztés, ízület, frissítő,
koncentráció, ellazulás, frontérzékenység…), és megrendelheti a recepción.
Alkalmazható még a szálloda relaxációs és
konferencia helységében. A jelkibocsátók a
relaxációs fotelekbe is beépíthetők.
Programok széles választéka
160 normál és 40 rövidített programcsomag található rajta. Hosszuk 10 perctől 72
percig változik. Ezekből az előforduló közérzetjavító igények szerint protokollokat
(programcsomag kombinációkat) lehet összeállítani és eltárolni.
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Lenyo wellness centrum megoldások

Kedvező ár!

A LENYO wellness centrumokba ajánlott wellness készülékek számítógépről vezérelhetők , melyeket wellness és gyógyszállókban, külön szolgáltatásként wellness
részlegen ideális használni, ahol egyedileg foglalkoznak a vendégekkel.

LENYO Lux Plus – Programozható
és sokoldalú!
Programozható
A Lenyo Lux Plus (LLP) egy számítógépről vezérelhető wellness készülék. Korlátlan számú felhasználó
részére tárolja a korábbi protokollokat, ami egyrészt megkönnyíti a
követést és egyszerűsíti a használatot. A kész protokollok egy
nyomógombbal vezérelhetők.
Sokszínű
96 normál és 40 rövidített programcsomagot tartalmaz melyek
hossza, 10 perctől 72 percig változik. Ezekből az előforduló rendellenességekre protokollokat (programcsomag kombinációkat) lehet
összeállítani és eltárolni. Két felhasználó
azonos programcsomagot futtatva egy időben
is igénybe veheti, illetve az intenzívebb hatás elérésére egy személy, egyszerre 3 antennát is csatlakoztathat.
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LENYO wellness centrum megoldások

Komplex alkalmazás

LENYO CellCom – Egyénre hangolva!
Csúcstechnológia
A LENYO készülékek közül a legfejlettebb a LENYO CellCom
(LCC), mely egy számítógépről vezérelhető endogén készülék. Figyelembe véve az egyén szervezetének
változásait, 1HZ és 1 MHz tartományban szelektíven szabályozza az elektromágneses
teret. Több mint 500 automatizált programcsomaggal rendelkezik.
Biofeedback
Az LCC-vel elkészíthetó az adott
egyén frekvenciaérzékenységi
térképe az 1 Hz-1MHz frekvenciatartományban. Speciális frekvenciasávok kibocsátása esetén
az érzékenységet a felhasználó a
pulzusváltozáson figyelheti meg.
Egyedi felhasználás
A felhasználási céltól függően,
egyénre szabott protokollokat (programcsomag kombinációkat) állíthat össze
és tárolhat.

A készülékek CE jelzéssel ellátott wellness eszközök, egészségre gyakorolt kedvező hatásuk nem bizonyított.
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Forgalmazó partner:
Hippocampus-Brt Kft.
Kereskedelmi és K and F iroda
1082 Budapest, Baross u. 3.
E-mail: lenyo@lenyo.hu
Tel: 36 1 411 0469
www.hippocampus-brt.com
www.lenyo.hu

