
BiWash i Besty
BiWash i Besty to głowice prysznicowe, które po doprowadzeniu 
do nich wody, produkują dziesiątki milionów powietrzno-wodnych 
mikrobąbelków. Strumień mikrobąbelków dokładnie penetruje 
pory w skórze i bez udziału mydeł oraz innych środków myjących, 
precyzyjnie usuwa wszelkie jej zanieczyszczenia w postaci kurzu, 
pozostałości złuszczeń naskórka, potu, sebum (łoju), a nawet 
plam z wodoodpornego markera. Dzięki naturalnym własnościom 
czyszczącym skutecznie wspomaga pielęgnację bardzo suchej 
skóry z objawami AZS lub nadmiernie wrażliwej i skłonnej do 
uczuleń. Brzmi dobrze? Jest jeszcze lepiej. Pękając w porach skóry 
mikrobąbelki powodują wzrost ilości tlenu i cząsteczek wody. 
Dostarczony tlen poprawia cyrkulację krwi, pobudza komórki 
do większej aktywności, przyspiesza metabolizm i nadaje ciału 
delikatny i jedwabisty wygląd. Głębokie nawilżenie sprawia, 
że przez dłuższy czas skóra jest bardziej napięta i wzrasta jej 
elastycznośd.

Dla skóry i włosów
Mikrobąbelki pozwalają uniezależnić codzienną higienę od 
kosmetycznych środków myjących. Oczywiście niewiele osób 
zdecyduje się odłożyć ulubione mydła i balsamy, ale są tacy, którzy 
dla zdrowia powinni zrezygnować z kosmetyków… i nareszcie 
mogą. Skóra sucha, nadmiernie wrażliwa, skłonna do uczuleń 
i z objawami AZS reaguje na szkodliwe czynniki znajdujące się w jej 
środowisku. W rezultacie po każdym umyciu jest szorstka, łuszczy 
się, często uporczywie swędzi i irytująco się napina. Kondycja 
takiej skóry zależy, przede wszystkim, od codziennej, odpowiedniej 
higieny i poprawy jej ukrwienia. Mikrobąbelki tworzone na 
przykład w BiWash nie tylko doskonale czyszczą taką skórę bez 
dodatkowych środków myjących, ale także głęboko ją nawilżają 
i ułatwiają jej oddychanie, nie niszcząc warstwy hydrolipidowej. 
Te „czyszczące” właściwości mikrobąbelków mają też niebagatelny 
wpływ na zdrowie i wygląd włosów. Jedną z częstych przyczyn 
łupieżu i wzmożonego wypadania włosów są pozostałe po myciu 
na skórze głowy resztki kosmetyków do mycia i pielęgnacji.

Mikrobąbelki pozwalają nie tylko dokładnie wyczyścić włosy 
i skórę z brudu, ale także z pozostałości kosmetyków, dzięki czemu 
ograniczają ryzyko powstawania łupieżu i nadmiernego wypadania 
włosów. Japońskie testy z myciem głowy pod zwykłym prysznicem 
i prysznicem generującym mikrobąbelki wykazują zasadnicze 
różnice w wynikach badań. Kąpiel pod strumieniem mikrobąbelków, 
których średnice są znacznie mniejsze niż przekrój pojedynczego 
włosa, dokładnie oczyszcza pory skóry i jej powierzchnię z kurzu, 
złuszczeń, pozostałości szamponu, oraz bakterii i pasożytniczych 
roztoczy bytujących w torebkach włosowych i gruczołach łojowych. 
Mikrobąbelkowy prysznic, dzięki zawartym w głowicach filtrom, 
neutralizuje również szkodliwe działanie chloru, który jest zawarty 
w wodzie.

Gdzie, jak i za ile?
Głowice Besty i BiWash można bez problemu zainstalować 
w kabinach prysznicowych w miejsce starej głowicy. Ta 
przyjemność będzie nas kosztowała około 700 zł lub 1200 zł, 
w zależności od wybranego modelu. Modele różnią się od siebie 
dodatkowymi funkcjami (np. masaż), filtrami (witamina C, kuleczki 
anionowe, german lub radon i inne) i wyglądem. Tych, którzy są 
przyzwyczajeni do europejskiej estetyki, prosty i oszczędny kształt 
głowic może trochę zaskoczyć. Pod prysznicem można jednak robić 
dużo ciekawszych rzeczy, niż oglądanie głowicy, a technologia 
mikrobąbelków w japońskich głowicach jest wręcz rewolucyjna. 
Warto w nią zainwestować, bo to inwestycja w nasze zdrowie, 
wygląd i higienę. A tego nigdy za mało.

Wyłącznym dystrybutorem głowic prysznicowych i systemów 
kąpielowych z technologią mikro- i nanobąbelków jest firma Aqua 
Uroda – www.aquauroda.pl

Dezynfekują, deodoryzują oraz bardzo dokładnie zmywają brud. Ograniczają ryzyko powstawania 
łupieżu i wypadania włosów. Zmywają nawet makijaż w postaci fluidu, pudru, różu czy szminki. 
Ile to trwa? Kilkanaście minut. Co to takiego? BiWash i Besty.

Mikrobąbelki to czysta woda i powietrze tworzące drobniutkie, wypełnione powietrzem bąbelki wodne 
o średnicy czterokrotnie mniejszej niż przekrój włosa. W stanie naturalnym, mikrobąbelki uzdatniają 
środowisko, przyciągając do siebie wszelkie zanieczyszczenia i bakterie. Niszcząc drobnoustroje 
wytwarzają dobroczynne aniony wspomagające naturalne procesy odnowy. Dzięki pracy japońskich 
naukowców z Ube National College of Technology, z właściwości mikrobąbelków możemy teraz korzystać 
podczas codziennego prysznica. Od niedawna także w Polsce.
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