Japońskie
mikrobąbelki
JEŚLI W CZASIE WAKACJI PRZEBYWAŁAŚ W GÓRACH, WRÓĆ MYŚLAMI DO OSTATNIEJ
WIZYTY W OKOLICACH WODOSPADU. PRZYPOMNIJ SOBIE LEŚNE OSTĘPY, SZUM
SPADAJĄCEJ WODY I DELIKATNĄ MGIEŁKĘ SPOWIJAJĄCĄ WSZYSTKO DOOKOŁA.
PRZYPOMNIJ SOBIE CZYSTE, RZEŚKIE POWIETRZE, PEŁEN RELAKS I ODPRĘŻENIE.
JAKŻE WSPANIAŁE BYŁO TO UCZUCIE! ZABIERZ WSPOMNIENIE Z WAKACJI DO DOMU
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zięki innowacyjności japońskich
naukowców mądrość i skuteczność
natury zastosowano w dziedzinie
kosmetologii i terapeutyki. Efektem pracy
naukowców i konstruktorów z Dalekiego
Wschodu jest powstanie unikalnych, chronionych patentem głowic prysznicowych
i systemów kąpieli wannowej. Urządzenia
te wytwarzają mikrobąbelki w postaci ekstremalnie małych drobinek wodnych, wypełnionych powietrzem, o średnicy wielokrotnie mniejszej od przekroju pojedynczego włosa, które podczas kąpieli dokładnie
czyszczą i dezynfekują nawet pory w skórze.
W Japonii mikrobąbelki zdążyły już odnieść sukces. Teraz podbijają serca
Europejczyków.
GŁOWICA PRYSZNICOWA z wbudowanym generatorem mikrobąbelków to propozycja dla całej rodziny, która pragnie
utrzymać higienę skóry na najwyższym
poziomie. W naturalny i stuprocentowo
bezpieczny sposób myje, dezynfekuje i pielęgnuje nawet delikatną skórę malutkich
dzieci. W dodatku usuwa z wody szkodliwy
chlor, wzbogaca ją w mikroelementy
i oszczędza jej zużycie nawet o15-20 proc.!
Kolejny produkt z serii głowic prysznicowych
to urządzenie, które nie tylko dokładnie myje, dezynfekuje i dezodoryzuje, ale także,
dzięki wytwarzaniu podciśnienia, punktowo masuje skórę.
Ta głowica to istny koktajl doznań w naszym
domowym SPA. Dostarcza skórze witaminę C, eliminuje chlor z wody i pomaga
zmniejszyć objawy cellulitu, poprawiając
czterokrotnie przepływ krwi w tkance tłuszczowej oraz uaktywniając proces lipolizy.
Dzięki temu nasza skóra jest coraz gładsza,
jędrniejsza, bardziej odżywiona i odzyskuje zdrowy kolor. Dobroczynny wpływ ma
również na włosy: dokładnie wypłukuje

pozostałości szamponów, wydzielin gruczołów oraz niebezpieczne grzyby i roztocza.
System umożliwiający kąpiel w wannie to
doskonały relaks i odprężenie dla organizmu, jak również rozwiązanie dla aktywnie
uprawiających sport. Mikrobąbelki, delikatnie otaczając ciało, tworzą barierę, która chroni serce przed obciążeniem spowodowanym wyższą temperaturą i ciśnieniem wody. Delikatnie drgając i uderzając
o powierzchnię skóry, efektywnie masują receptory. Emitowane fale ultradźwiękowe
przyjemnie rozgrzewają ciało od wewnątrz.
Dzięki temu napięcie mięśniowe oraz bóle
po mikrourazach i stłuczeniach są znacznie
łagodniejsze.
MIKROBĄBELKI WYTWARZAJĄ znaczne ilości dobroczynnych anionów tlenu,
które posiadają naturalną moc regeneracji naszego organizmu, podnoszą jego naturalną odporność, wpływają na stabilizację ciśnienia oraz oczyszczenie krwi.
Precyzyjnie oczyszczają skórę m.in. z kurzu,
złuszczonego naskórka, nadmiaru sebum
oraz pozostałości jakiejkolwiek chemii.
Przyciągają do siebie wszelkie zanieczyszczenia i drobnoustroje. Pękając, niszczą je
i usuwają ze skóry, dostarczając jej jednocześnie dużo cząsteczek tlenu i wody.
Z kolei czysty tlen zwiększa cyrkulację
krwi, pobudza komórki do aktywności życiowej, przyspiesza proces metabolizmu
i nadaje ciału delikatny, jedwabisty wygląd.
Mikrobąbelki doskonale potęgują przyswajanie i działanie kosmetyków stosowanych na co dzień oraz sprawdzają się podczas demakijażu, i to bez użycia środków
zmywających (podobnie jak przy zmywaniu pozostałości farby do włosów ze skóry głowy). Dzięki temu nasza skóra swobodnie oddycha, staje się bardziej promienna i wygląda na znacznie młodszą. I
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