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TO JAPOŃSCY MĘŻCZYŹNI

Dla większości z nas włosy mają duże znaczenie, ponieważ 
w istotny sposób poprawiają nasz wygląd i samopoczucie. 
Każdy z nas pragnie mieć piękne, zadbane, mocne i gęste 
włosy. Niestety zdarza się, że źle dobrane produkty 
pielęgnacyjne mogą zniszczyć włosy, zaś obecność 
chorobotwórczych drobnoustrojów i niedokładnie 
wypłukane pozostałości szamponów mogą w prostej linii 
stanowić przyczynę stanów zapalnych skóry głowy.

Jak w takim razie zadbać o zdrowie 
i dobrą kondycję czupryn?

Głowice prysznicowe generujące mikrobąbelki to 
nowość w naszym kraju, jednak w Japonii ta całkowicie 
naturalna metoda od pięciu lat święci sukcesy. Japońscy 
konstruktorzy we współpracy z kosmetologami stworzyli 
unikalną kąpiel prysznicową, podczas której generowane 
są mikrobąbelki. Po doprowadzeniu wody do głowicy 
pod ciśnieniem wodociągowym, specjalny mechanizm 
produkuje dziesiątki milionów powietrzno-wodnych 
ultra malutkich bąbelków o średnicach wielokrotnie 
mniejszych od przekroju pojedynczego włosa. 
Mikrobąbelki dokładnie myją, sterylizują włosy i skórę 
głowy, usuwając wszelkie pozostałości szamponów, 
lakierów oraz wszystkie inne zanieczyszczenia. Radzą 
sobie nawet z pozostałościami farb do włosów, 
pozostawiając skórę głowy idealnie czystą, a dokonują 
tego przy wykorzystaniu tylko wody i powietrza. 
W ten sposób podczas codziennych kąpieli mikrobąbelki 
z unikalnej, chronionej międzynarodowym patentem 
głowicy prysznicowej Besty nie narażają skóry naszej 
głowy na uczulenia na detergenty. 
Kąpiel pod strumieniem mikrobąbelków ma również 
własności antybakteryjne. Dzięki energii wytworzonej 
przez pękające bąbelki oraz powstałym rodnikom 
wodorotlenowym niszczone są drobnoustroje ze skóry 
głowy, w tym także pasożyt zwany nużeńcem ludzkim. 
Bytuje on między innymi w mieszkach włosowych, 
powodując zakażenia bakteryjne prowadzące do 
stanów zapalnych skóry i w konsekwencji stanowi jedną 
z przyczyn wypadania włosów.

Umycie głowy pod strumieniem mikrobąbelków to nie 
tylko doskonałe wypłukanie pozostałości chemii z włosów 
i skóry, ale również usuwanie bakterii z wypływającej 
wody z prysznica oraz potężna i energetyzująca porcja 
tlenu. Dostarczony skórze życiodajny pierwiastek 
efektywnie poprawia pojemność energetyczną komórek, 
pobudza komórki do zwiększonej aktywności, co z kolei 
znacznie przyśpiesza i poprawia metabolizm tkanek.  
Dzięki temu kondycja naszej skóry i włosów także 
wyraźnie się poprawia.
Obecność chloru w wodzie stanowi poważną przyczynę 
łamliwości, strzępienia, przesuszania, rozdwajania 
i matowienia włosów. Głowica prysznicowa Besty posiada 
w swoim komplecie wymienny filtr, który skutecznie 
usuwa chlor z wody.
Pozytywny efekt mycia włosów i skóry pod strumieniem 
mikrobąbelków można zauważyć już po kilku kąpielach. 
Nasze włosy lepiej się układają, są sprężyste i miękkie 
w dotyku, zaś skóra głowy nie wykazuje dyskomfortu 
przesuszenia i „ściągania”.
Głowica prysznicowa Besty to także oszczędność, gdyż 
zużycie napowietrzonej wody zmniejsza się o 15-20 %.

Mikrobąbelki, czyli ekstremalnie drobne 
bąbelki wodne wypełnione powietrzem, 
stanowią doskonałe rozwiązanie także dla osób 
zmagających się z uczuleniami skórnymi. 


