
Душ Шарко  

Процедурата използва два водни потока с високо налягане, като ги насочва срещу 

съответната част на тялото. 

Душът Шарко действа като силен тоник на кожата и съединителната тъкан, намалява 

целулита, подобрява връщането на лимфата, стимулира метаболизма и укрепва сърдечно-

съдовата система. 

 

ЦЕЛ: Увеличава притока на кръв към всички органи и системи. Контрастът в температурата 

на водата тонизира и има възстановяващ ефект. В зависимост от температурата на водата, 

удърната струя повишава или намалява тонуса на набраздените ( скелетните) мускули и 

кръвоносните съдове, възбужда или инхибира процесите, протичащи в централната нервна  и 

ендокринна система, и повишава или понижава кръвното налягане. Душът способства за 

изхвърляне на токсичните вещества, оказва общоукрепващо и седативно въздействие, 

притежава тонизиращ ефект. 

 

  ПОКАЗАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДУШ НА ШАРКО 

 синдром на хронична умора; 

 депресия; 

 неврози; 

 хроничен стрес; 

 заболявания на остеоартикуларния апарат (артрит, остеоартроза, 

остеохондроза); 

 мускулни заболявания; 

 метаболитни нарушения, по-специално затлъстяване; 

 вегетоваскуларна дистония; 

 алергични заболявания. 

 Процедурата често се използва като превантивна - за укрепване на 



защитните сили на организма, както и за отпускане на мускулите след 

интензивни спортове. 

 В козметологията методът се използва активно като ефективно средство 

ЗА БОРБА С ЦЕЛУЛИТА - кожата след курс на лечение става по-гладка, 

стегната и еластична. Освен това жените с удоволствие откриват минус в 

сантиметри върху проблемните зони по тялото. 

 Подобрява се отстраняването на излишната вода и крайните продукти от 

метаболизма от тялото; 

 Възстановяване на енергията; 

 Подобряване на физическото и духовното благосъстояние. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНИ НА ДУШ  Charcot са: 

 

 инфекциозни заболявания в остър стадий; 

 активни възпалителни процеси от неинфекциозен характер; 

 тромбофлебит; 

 ниско телесно тегло; 

 тежки хронически и сърдечно-съдови заболявания , хипертония на II и III 

стадий; 

 история на инфаркти и инсулти; 

 бъбречно заболяване 

 кожни заболявания (гнойни, екземи и други); 

 oncopathology; 

 доброкачествени новообразувания с тенденция към растеж; 

 заболявания с повишен риск от кървене;  

 респираторни и кожни заболявания,  

 епилепсия, 

 бременност на всеки период; 

 менструация. 

 Струва си да се отбележи, че разширените вени също са относително 

противопоказание. Въпреки това, в този случай е възможно да се 

извърши тази процедура, но при условие, че струята вода няма да 

засегне проблемните зони на крайниците. 
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