
Słuchawka prysznicowa energetyzująca i
strukturyzująca wodę

Ergonomiczna słuchawka prysznicowa wypełniona wysoko wibracyjnymi
minerałami (turmalin, german i kaolin). Podnosi energię wody jonizując ją
ujemnie, obniża negatywne działanie chloru czy innych zanieczyszczeń, redukuje
molekuły wody do mikroklastrów. Taka woda odżywia i odmładza skórę poprzez
neutralizację wolnych rodników oraz skutecznie oczyszcza ciała subtelne.

Wymiary: 70 mm x 250 mm
Materiał: PC, POM, ABS, guma, żel silikonowy, 
stal nierdzewna; kula ceramiczna, 
kula z germanem, turmalin i kamień leczniczy. 

Wygładza skórę i nawilża włosy !!!

Stan miejskich systemów wodociągowych może być zagrożeniem
dla zdrowia. Rury wodociągowe eksploatowane są już od 30-50 lat.
Używanie wody, która przez nie przechodzi, powoduje wypadanie
włosów i choroby skóry. Po przefiltrowaniu z prysznica płynie
czysta, żywa woda. Turmalin wydziela jony ujemne, które
korzystnie oddziaływują na stan skóry. Przy używaniu takiej wody
poprawia się krążenie krwi, zwiększa się w niej ilość tlenu,
poprawia się odporność, normalizują procesy przemiany materii,
poprawia się stan skóry, przestają wypadać włosy, znika łupież,
aktywizuje się działanie wszystkich organów i układów, niweluje
zmęczenie. Hydromasaż z użyciem słuchawki ujędrnia skórę i
nawilża ją. Robi się ona delikatna i aksamitna. Podczas
hydromasażu masowanych jest 320 punktów całego ciała, regulując
przy tym pracę układu wegetatywnego, likwidując zmęczenie i bóle
mięśni, polepszając nastrój i sen. Pierwsze efekty działania
odczuwane są po 5 minutach stosowania. Korzystanie ze słuchawki
jest bardzo wygodne. Ma eleancki wygląd, zrobiona jest z trwałego
materiału. Posiada 8 stopni regulacji ciśnienia wody. W słuchawce
znajduje się czarny turmalin, który emituje średnie fale
podczerwieni. W składzie znajduje się również german, który
neutralizuje chlor oraz metale ciężkie szkodliwe dla zdrowia
człowieka. W wodzie spod prysznica można się kąpać, myć twarz,
włosy, podlewać kwiaty.

8 możliwych trybów natrysku
Obracając pierścień w główce prysznica wybieramy rozmaite
tryby natrysku:
 Tryb wstrzymania
 Tryb delikatny
 Tryb standardowy
 Tryb zwykły
 Tryb odrzutowy
 Tryb masujący
 Tryb gorące źródła
 Tryb oszczędny



 German
German cechuje zdolność uwalniania elektronów w temperaturze przekraczającej 32 st/ C. Neutralizują
one produkty uboczne przemiany materii. W 1967 roku dr K. Asai dokonał syntezy organicznego
związku germanu oraz dowiódł, że posiada on właściwości przeciwobrzękowe. Po tym odkryciu
zainteresowanie tym pierwiastkiem gwałtownie wzrosło. Dalsze badania wykazały, że różnego rodzaju
związki tego pierwiastka posiadają również działanie znieczulające, obniżające ciśnienie tętnicze krwi,
anty anemiczne, immunomodulujące i bakteriobójcze. Dzięki unikalnym właściwościom german może
wpływać na różne biochemiczne procesy: stymuluje nasycenie tkanek tlenem, (co przyczynia się do
polepszenia pracy mózgu), pomaga oczyścić organizm z toksyn, przyspiesza gojenie się ran, wzmacnia
ośrodkowy układ nerwowy, zwiększa zdolność do pracy oraz przyspiesza regenerację organizmu po
ciężkiej pracy fizycznej, wzmacnia system odpornościowy organizmu.

 Turmalin
Kryształ ten należy do grupy krzemianów. Wydobywany jest głównie w Brazylii, Chinach i Izraelu. W
kontakcie z wodą naturalnie wywołuje reakcję elektrolizy oraz generuje jony ujemne redukując
molekuły wody do mikroklastrów. W naturalny sposób emituje korzystne dla ludzkiego organizmu
promieniowanie podczerwone, które przyczynia się do regeneracji i uzdrawiania żywych komórek.
Turmalin łatwo elektryzuje się (jest piro-i piezoelektryczny), przyciąga szkodliwe substancje i je
neutralizuje. Oczyszcza środowisko z bakterii, w naturalny sposób dezodoryzuje i czyści. Ma silne
działanie absorpcyjne - wchłaniające, a pochodząca od turmalinu naturalna energia jest niezwykle
przydatna dla ciała człowieka.

 Kaolin - glinka porcelanowa - skała osadowa zawierająca w swym składzie głównie  kaolinit, a także
kwarc i mikę. Nazwa skały pochodzi od chińskiej góry Gaoling, skąd rzekomo pierwszy raz wydobyto
kaolin. Powstaje na skutek wietrzenia skał magmowych, metamorficznych i osadowych. Znajduje
zastosowanie w ceramice i bywa także używana w laboratoriach chemicznych w celu zapewnienia
równomiernego wrzenia roztworu. Wykorzystywana jest w kosmetyce ze względu na zdolność
pochłaniania substancji oleistych, matowienie skóry oraz pokrycie niedoskonałości. Jej naturalne
pochodzenie sprawia, że doskonale wpływa na stan ludzkiej skóry.

W celu wykorzystania pełnego potencjału słuchawki zaleca się branie prysznica o temperaturze 32ºlub
wyższej. Jednocześnie temperatura wody nie powinna przekraczać 40-45 stopni, aby nie dopuścić do
zniszczenia słuchawki. Czas pracy filtra obliczony jest na 8 tys. litrów wody.

Raz w miesiącu zalecane jest rozmontowanie słuchawki, przemycie jej zawartości roztworem wody z octem
w stosunku pół na pół i wystawienie na kilka godzin na słońce.


