“JEWELRY SHOWER” – VESINIKVEEGA DUŠŠ
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“JEWELRY SHOWER” on vesinikuga dušiotsik.
Kaks ühes seade: 1) vesinikveega dušš ja 2) kloori eemaldamise filter.
Valmistatud keskkonnasõbralikust, ohutust ja mittetoksilisest materjalist.
Värvus: hõbedane.
Vesiniku suur kontsentratsioon: kuni 1000 ppb (1 ppm).
Kasutamine: duši all käimine, vann, vannitoa desinfitseerimine.
Kasulikkus: juukse- ja nahahooldus, vananemisvastane toime.
Komponendid: dušiotsik, vahetatav H2-plaat, keraamiline kalliskivifilter.
Lihtne paigaldada ja hooldada.
Garantii: 1 aasta.
Kvaliteetne.
Valmistatud Jaapanis.

Kaal 0,2 kg.

Jaapani ilulaboratoorium H2-imevesi
Otsid meeldivat igapäevast dušši?
Kasud:
- spaa enda valitud kohas;
- tervenda nahka ja juukseid;
- värskenda keha;
- eemalda halvad lõhnad ja mustus;
- aitab väsimuse korral.
Lisaks pakub järgmist:
- lihtne paigaldada;
- kaasaegne disain;
- kloori eemaldamine;
- vee säästmine;
- massaaži efekt.
Kliendi selliste soovide täitmiseks on mõeldud JEWELRY SHOWER – dušiotsik, mis on
spetsialiseerunud puhastamisele, ilule, vee säästmisele, kloori eemaldamisele ja disainile.

KEHA PUHASTAMINE
Vesi voolab läbi plaadi, milles on 630 0,19 mm läbimõõduga ülipeenikest auku. See annab tavalise
dušiotsikuga võrreldes 2,5 korda tugevama efekti. Dušš muutub oma siidja vee puudutusega sama
värskendavaks kui spaa.
Augu suurus (0,8 mm, 0,3 mm, Jewelry Shower 0,19 mm).
VESINIK
Sinu väsimuse ravimine vananemisvastase toimega – noorusliku naha taastamine.
Oksüdeerumist võib pidada „keha roosteks“. Selle hulk kehas suureneb ja rohkem terveid rakke
hävineb.
Jewelry Shower tekitab enam kui 1000 ppb kontsentratsiooniga vesinikvett ja loob suurepärase
hoolduse nahale ning juustele.
Kloori eemaldamine muudab vee tervislikumaks.
Lisaks kloori eemaldamise efektile on dušiotsikul tavapärase dušivee puhastajaga võrreldes palju
pikem vastupidavus. Tavapärase toote kasutusiga on vaid 2000-5000 liitrit, kuid Jewelry Shower
otsik kestab kuni 18 000 liitrit.
18 000 liitri tarbimine:
- 1-2 inimest 5-6 kuuga;
- 3-4 inimest 2-4 kuuga.
Hea lõhnasid eemaldav toime eemaldab keha lõhnad.
Oma lõhnade eemaldamise kõrge tasemega eemaldab Jewelry Shower mistahes lõhna täielikult.
Vesinikveega vannis ligunemine võib olla veelgi tõhusam.
Desinfitseerimisefekt muudab puhtaks nii sinu keha kui ka vannitoa.
Jewelry Shower otsikul on kõrge pisikuid eemaldav toime ja see on tõhus hallituse desinfitseerimisel
ning kasulik vannitoa puhastamiseks.
KLOORI EEMALDAMINE
Kloori eemaldamise efekti abil tekitavad keraamilised juveel-kivid pehme tervisliku vee.
Keraamilised juveel-kuulid tekitavad kloori eemaldamise efekti, vähendades selleks kloori jääke
kraanivees. Keraamilised juveel-kuulid valmistatakse 1400 kraadi juures väärtuslike vääris- ja
poolvääriskivide, näiteks smaragdide, rubiinide, nefriidi ja turmaliini, energia paagutamise teel.
Kuulid muudavad vee pehmeks ja õrnaks ning niisutavad õrnalt nahka ja juukseid, hoides ära nende
kuivuse.
KÄSITSEMINE
Lihtne paigaldada: lihtsalt keera ja eemalda.
Dušiotsiku eemaldamiseks lihtsalt keerake seda ja eemaldage see – ilma tööriistadeta. Kui su käed
niiskuse tõttu libisevad, on soovitatav kasutada kummikindaid.
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Duši paigaldamise adapteri suurus on universaalne.
Kui vesi ei tule enam kergesti välja, on aeg dušiotsikut puhastada.

Dušiotsiku puhastamine:
1. Eemaldage kate.
2. Pöörake plaat tagurpidi.
3. Laske veel 20-30 sekundit joosta.
4. Asetage duši plaat tagasi algsesse kohta.
VALMISTATUD JAAPANIS
Me oleme pühendunud vaid kvaliteetsete toodete tootmisele.
Kõik osad, sealhulgas metallist vormid, on toodetud ja töödeldud Jaapanis. Innovaatiline
tehnoloogia koos vesiniku elemendi kasutamisega loovad tervisliku eluviisi ja kauni väljanägemise.
JEWELRY SHOWER otsiku kaasaegne ja moekas disain toob disaini sinu vannituppa.
Vesinikurikas vesi on tervise ja energia allikas igas vanuses inimestele!

