
 ما هي مجاالت التحسين التي تركز عليها؟

الراحة نظام  الصحية HOGO يعمل  الحالة  تحسين   عىل 

الكامل التجدد  إمكانية  لنا  تسمح  لمستخدميه.   العامة 

 من خالل نوم كامل وعميق بالوصول إىل دورات ومراحل

من بدعم  وبالتحديد  ذلك،  إىل  باإلضافة  المناسبة.   النوم 

مباشر بشكل  يؤثر  أنه  نؤكد  أن  يمكننا  العلمية،   األبحاث 

األكسدة وحالة  الهرموني  والنظام  المناعة  جهاز   عىل 

 للجسم عن طريق إبطاء عمليات االلتهاب واألكسدة التي

الشيخوخة .تسبب 

؟HOGO كيف يعمل؟ /// كيف يعمل نظام هوجو للراحة
تقنية تم HOGO بفضل  اختراع،  براءة  عىل   الحاصلة 

 إعادة إنشاء بيئة مثالية للراحة. أثناء النوم باستخدام نظام

HOGO، الكهرومغناطيسي التلوث  من  محميين   نكون 

المواد تحمي  والليل.  النهار  أثناء  له  نتعرض  الذي   الزائد 

موصل بمساعدة  نستخدمها،  التي  والتقنيات   الطبيعية 

 أرضي، مستخدميها أثناء ساعات نومهم، مما يسمح لهم

.بتحقيق تجديد كامل ليلة بعد ليلة

كم من الوقت نحتاج للحصول عىل نتائج ملحوظة؟

وجودته. النوم  عىل  تؤثر  التي  العوامل  من  العديد   هناك 

 يظهر العديد من عمالئنا أنهم يشعرون بتحسن في جودة

 نومهم وفي أدائهم البدني والعقلي منذ الليلة األوىل، تماًما

 كما أن هناك آخرون يحتاجون إىل فترة تكيف يمكن أن

.تكون مشروطة بالعناصر الداخلية والخارجية

 

SHA كيف تساهم أثناء اإلقامة لمدة قصيرة في؟
نوم لتحقيق  وإيجابية  مثالية  بيئة  في  النوم  إمكانية   إن 

بغض لجسدنا  دائًما  إيجابية  حًقا  ستكون  ومتجدد   كامل 

 النظر عن الوقت الذي قد يستغرقه االستمتاع بذلك. من

االستمتاع يمكنك  التي  الليالي  عدد  زاد  كلما  أنه   الواضح 

الراحة نظام  يوفرها  التي  بالمزايا  زاد ،HOGO فيها   كلما 

.تأثيره عىل صحتنا

 

أسئلة متكررة

 ما هي التغييرات التي نالحظها عند نهاية اإلقامة؟

الراحة التلوث HOGO يسمح نظام   بالتخلص من جميع 

المتراكم في جسم مستخدميه. سيتم  الكهرومغناطيسي 

 أيًضا تحديد التغييرات واآلثار التي قد يشعر بها العمالء من

 خالل الظروف البدنية والعقلية والصحية التي كان يعاني

 تأثير على HOGO منها المستخدم سابًقا. سيكون لـهوجو
 صحة جميع مستخدميه، لكن التصورات الشخصية يمكن

 أن تختلف اختالًفا كبيًرا اعتماًدا

.عىل عوامل متعددة

لماذا ال يتم فصل الموصل األرضي عن نظام النوم؟

بالمقبس دائًما متصالً  األرضي  الموصل  يكون  أن   يجب 

 HOGO ألن هذا هو العنصر الذي من خالله يتخلص نظام

المتراكم الزائد  الكهرومغناطيسي  التلوث  بقية   من 

عند األرضي،  الموصل  يضمن  مستخدميه.  جسم   في 

حماية مهمة  ويؤدي  سيعمل  النوم  نظام  أن   االتصال، 

النتائج تكون  فلن  بفصله،  قمنا  إذا  نومهم.  أثناء   العمالء 

 المحققة فعالة كما أنه ال يمكننا القضاء تماًما عىل التلوث

المتراكم .الكهرومغناطيسي 

هل يؤثر ذلك عىل درجة حرارة السرير؟

النوم نظام  حرارة  بدرجة  األرضي  للموصل  عالقة  ال   ال، 

HOGO. قد يكون لمواد أخرى مرتبطة بنظام الراحة تأثير 

التنظيم عن  المسؤول  ميرينو،  صوف  مثل  ذلك،   عىل 

خالل النظام  لمستخدمي  الجسم  حرارة  لدرجة   الحراري 

.المراحل المختلفة طوال ساعات النوم

كم تستهلك من الطاقة؟

 الكهرباء. عىل الرغم من أن HOGO ال يستهلك نظام الراحة

 الموصل األرضي متصل بمقبس، إال أن تصميمه يسمح

الذي للمبنى  األرضي  بالموصل  الراحة  نظام   بتوصيل 

الراحة نظام  يتصل  فيه.  بالموصل HOGO يقع   حصريًا 

 األرضي ولهذا ال يستدعي استخدامه أي استهالك للطاقة.



نظام الموصل HOGO يطرد  المتراكم من خالل   التلوث 

.األرضي وال يمتص الكهرباء تجاه نظام الراحة

هل هناك وقت للتكيف؟

العميل نوع  عىل  اعتماًدا  السابقة،  األجوبة  في  ذكرنا   كما 

فترة تختلف  قد  والذاتية،  منها  الموضوعية   وظروفه، 

يشعرون أشخاص  هناك  آخر.  إىل  شخص  من   التكيف 

آخرون وهناك  تكيف  فترة  إىل  بحاجة  يكونوا  لم   أنهم 

هناك أطول.  وقتا  استغرقت  التكيف  فترة  أن   الحظوا 

 العديد من العمليات الفسيولوجية التي يتم تنشيطها عند

الالزمة المدة  فإن  وبالتالي،  ومتجدد،  عميق  نوم   تحقيق 

تتغير المستخدمين  مختلف  قبل  من  التكيف   إلكمال 

.بسبب عوامل عديدة

كيف يمكن أن يتكيف مع أي جسم؟

الراحة نظام  السرير ،HOGO يسمح  قاعدة  خالل   من 

القطني االنحناء  مع  فردي  بشكل  بالتكيف  به،   الخاصة 

 ووزن كل فرد في وقت تركيبه. من الممكن إجراء تعديل

النظام لمستخدمي  الجسم  وضع  بتصحيح  يسمح   فردي 

 ،SHA Wellness Clinic أثناء ساعات نومهم. في حالة

المهتمين للعمالء  الخدمة  هذه  توفير  إمكانية  دراسة   تتم 

.بالخضوع لهذا التكيف الشخصي

ما نوع األبحاث العلمية التي تدعمه؟

نظام مختلفة HOGO أمضى  أبحاث  إجراء  في   سنوات 

 تدعم الحجج والمعطيات المتوفرة لدينا. لقد قمنا بالنشر

األمريكية العلمية  المجلة  في   Environmental مرتين 
Health، باالشتراك أجريت  التي  الدراسات  تؤيد   والتي 

الدكتورة إشراف  تحت  بمدريد  كومبلوتنسي  جامعة   مع 

.والبروفيسورة مونيكا دي ال فوينتي ديل ري




