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DYFUZOR ultradźwiękowy do aromaterapii kolor: MILK
OPTIMA Natura + Olejek złodzieja 20ml
 

Cena: 169,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Postać -

Producent OPTIMA NATURA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisDYFUZOR ultradźwiękowy do aromaterapii kolor: MILK OPTIMA NaturaDyfuzor ultradźwiękowy to wspaniały wybór dla każdego
miłośnika aromaterapii! Zmienia wodę w delikatną mgiełkę działając jako nawilżacz i jonizator powietrza. Po dodaniu do wody kilku kropli
olejku eterycznego Optima Natura pozwala cieszyć się mocą aromaterapii. W połączeniu z kolorowym światłem pozwoli stworzyć
relaksującą atmosferę w Twoim otoczeniu. Wbudowane podświetlenie LED oraz nowoczesny design czynią z niego stylowy dodatek do
każdego wnętrza.Dyfuzor ultradźwiękowy do aromaterapii:używaj z naturalnymi olejkami eterycznymi Optima Naturanawilża i jonizuje
powietrze, poprawiając jego jakośćposiada stylowy designdzięki kolorowemu podświetleniu LED, może działać jako lampka
nocnaAromaterapia z użyciem dyfuzora ultradźwiękowego to prawdziwa przyjemność! Spraw, aby w Twoim domu zapanowała
wspaniała atmosfera, ciesz się pięknymi zapachami olejków eterycznych lub wspomóż swoją rodzinę w okresie wzmożonej
zachorowalności na przeziębienia.Jak wykorzystać dyfuzor ultradźwiękowy do aromaterapii z olejkami eterycznymi?Aby stworzyć
atmosferę relaksu, zastosuj 3-6 kropli ulubionego olejku Optima Natura np lawendowego na 100ml wody w zbiorniku.W celu
wspomagania odporności, zastosuj 3-6 kropli olejku pichtowego, sosnowego lub eukaliptusowego na 100ml wody w zbiorniku.Aby
pozbyć się nieprzyjemnych woni i chorobotwórczych patogenów użyj 3-5 kropli Olejku Złodziei na 100ml wodyMgiełka emitowana przez
dyfuzor nie jest gorąca, nie stwarza więc ryzyka poparzenia. Olejki eteryczne rozpylane za pomocą dyfuzora ultradźwiękowego nie
ulegają podgrzewaniu do wysokich temperatur, dzięki czemu nie tracą swoich dobroczynnych właściwości. Wysoka wydajność dyfuzora
(30ml/h) sprawia, że powietrze w Twoim domu bardzo szybko nasyci się przyjemnymi zapachami, a Ty możesz w pełni wykorzystać
potencjał naturalnych olejków eterycznych Optima Natura
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