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AQUAFINESSE  HOLT- TENGERI SÓVAL
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TERMÉKRŐL

A holt-tengeri készlet egy speciális só keveréket és ásványi
anyagokat tartalmaz, amelyek kellemes élvezeti forrást jelentenek,
valamint jótékony hatással vannak az érzékeny bőrre. Az
AquaFinesse vízkezelési technológia és a holt-tengeri fürdőzés
terápiás hatása egyetlen dobozba zárva található, így saját
masszázsmedencénkben is megtapasztalhatjuk egészségjavító és
vízkezelő hatását. Az AquaFinesse segítségével nap mint nap
élvezhető a lágy, finom, kellemes és végtelenül tiszta gyógyvíz.

ELŐNYEI:
● Jótékony hatással van az érzékeny bőrre
● Példátlanul tiszta víz
● Biztosítja a tökéletes kényelmet
● Időt takarít meg
● Gyógyító hatással van bőrünkre

Az AquaFinesse azelőtt soha nem látott tiszta, világos és szagmentes vizet biztosít. Emellett a
csőrendszer, a fűtés és a szivattyúk mészlerakódását is megszünteti. Az eredmény a finom, lágy,
puha gyógyvíz, ami nem csak a bőrre van jó hatással, hanem a medence alkatrészeit is óvja.
Sótartalmának köszönhetően az AquaFinesse formula részben a korróziót is megakadályozza.

CSOMAG TARTALMA:
2 x 2 liter Aquafinesse folyadék
1 mérőpohár skálával
6 kg AquaFinesse holt-tengeri só
1 üveg klór granulátum adagoló kanállal

ADAGOLÁS:
-A sóoldat használata előtt alaposan rázza fel a palackot
-Melegítse fel a medence vizét
-A dobozban található mérőedény segítségével adagoljon a sóoldatból a palack hátulján található
táblázat szerint megadott mennyiséget hetente egyszer a medence felmelegített vizébe, majd egy
perce kapcsolja be a szivattyúkat
-Adagoljon a vízhez egy mérőkanálnyi klórt.
-A medence rendszeres használata esetén minden fürdés után adjon egy mérőkanál klórt a vízhez
-Adjon a vízhez 2 kg holt-tengeri sót

Ne öntse a 6 kg holt-tengeri sót egyszerre a medence vizébe, havonta adagoljon hozzá 2 kg-ot,
nagy mennyiségű só a medence alkatrészeinek meghibásodásához vezethet!
Érdemes időnként szünetet tartani a holt tengeri só használatával, hogy kíméljük a medencét!

TÁROLÁS:
Gyermekektől elzárt, száraz, hűvös, fénytől védett helyen, jól lezárt állapotban, eredeti
csomagolásban

http://www.spatrend.hu
mailto:info@spatrend.hu

