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Nasze praktyczne urządzenie, które łączy w sobie inhalator i saunę do twarzy
pozwoli  ci  jednocześnie  zadbać  o  zdrowie  i  o  urodę.  W  okresie  jesiennych
infekcji  i  powietrza  przesuszonego  przez  ogrzewanie  końcówka  do  inhalacji
pozwoli  ci  nawilżyć  błony śluzowe i  udrożnić  nos oraz zatoki. By wzmocnić
działanie  pary  wodnej,  wystarczy,  że  dodasz  nieco  leczniczych  olejków
aromatycznych  lub  ziół.  Sauna do  twarzy  natomiast  pomoże  zadbać  o  cerę
i sprawi, że będzie ona zdrowa i promienna. Otworzy pory i przygotuje twarz do
większości  zabiegów kosmetycznych,  które wykonujesz w domu – takich jak
peelingi, maseczki czy oczyszczanie twarzy – sprawi, że będą o wiele bardziej
efektywne i pozwolą zaoszczędzić ci na wizytach w SPA.

Urządzenie  do  kąpieli  parowej jest  o  wiele  bezpieczniejsze  niż  klasyczne
parówki,  odpręża  napięte  po  całym  dniu  mięśnie  twarzy  i  pozwala  walczyć
z jesiennymi infekcjami.

Zestaw zawiera: inhalator, maskę na twarz, końcówkę do inhalacji, dozownik wody.

Przed użyciem inhalatora należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia.

ZALETY

- regulacja intensywności pary
- łatwe czyszczenie
- automatyczne wyłączanie po opróżnieniu zbiornika na wodę
- możliwość dodawania olejków aromatycznych, mieszanek ziołowych, leków

DANE TECHNICZNE:

- zbiornik na wodę o pojemności 50 ml
- zasilanie: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- moc: 100 W
- wymiary: 19,5 x 28 x 17,5 cm
- czas pracy (w zależności od ustawienia mocy):
            przy ustawieniu na 1: ok. 36 min / para 30 min
            przy ustawieniu 2: ok. 23 min / para 20 min



ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jak czyścić inhalator?

By  oczyścić  urządzenie,  należy  przede  wszystkim  wylać  wodę  z  pojemnika

i odłączyć inhalator od źródła zasilania. Korpus można czyścić wilgotną szmatką

(pod żadnym pozorem nie wolno zanurzać go w wodzie!).  Końcówki do inhalacji

oraz dozownik można myć w wodzie z niewielkim dodatkiem łagodnych środków

myjących  i  opłukać  czystą  wodą.  Pojemik  na  wodę  należy  co  jakiś  czas

odkamienić.

Do jakiego rodzaju cery można używać inhalatora?

Inhalatora mogą używać praktycznie osoby o każdym typie skóry: przetłuszczającej

się, suchej, wrażliwej czy skłonnej do wyprysków.

Czy są przeciwwskazania do korzystania z inhalatora?

Nie  zaleca  się  korzystania  z  urządzenia  w  wypadku  wysypek  skórnych,

zaczerwiwnień, obrzęków twarzy, chorób serca, problemów z oddychaniem, ran na

twarzy, egzemy czy łuszczycy oraz będąc w ciąży. W takich przypadkach należy

możliwość przeprowadzenia kuracji skonsultować z lekarzem.


