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Wellness център в  
собствения ви дом
Невероятно преживяване в 
банята. Никога преди не сте 
изпитвали подобно нещо. 
Модерните технологии сре-
щат съвременния дизайн. Не-
заменимите предимства на 
хидромасажа се съчетават 
с хромотерапия и озонова 

1. Супер плоски дюзи, които се отварят само по време на работа. 2. Иновативни сухи дюзи 
за масаж на врата и раменете. 3. Нова концепция за сифон на ваната, изключително функ-
ционален и стилен.

терапия за пълно физическо 
и духовно възстановяване. 
Всеки детайл е проектиран 
с внимание от специалиста 
в Wellness продуктите Ideal 
Standard. За вашето домашно 
SPA ви представяме хидрома-
сажна вана WWW.

Усещане за пълен релакс ви под-
нася Ideal Standard с хидрома-
сажната вана WWW, в която са 
съчетани хидромасаж, хромо- и 
озон терапия. Предлага се в раз-
лични форми и размери  – кръгла, 
ъглова и правоъгълна. Релаксира-
щият  и здравословен ефект на 
WWW се дължи на комбинирано-
то въздействие върху тялото на 
хидромасаж, въздушен масаж и сух 
масаж. Уникалните дюзи за сух ма-
саж въздействат благотворно на 
врата и раменете чрез вибриращ 
или пулсиращ ефект. Ободрител-
ните хидромасажни плоски дюзи 
стимулират кожата, подобряват 
кръвообращението, успокояват 
мускулите. Дюзите за въздушен 
масаж могат да работят едно-
временно или поотделно, за да ви 
доставят допълнително Wellness 
преживяване. Ваната се изпълва 
със светлина в различни цвето-
ве, които успокояват сетивата и 
премахват напрежението. Ефек-
тът се подсилва с озонова тера-
пия, която е най-силната от всич-
ки кислородни такива. Озонът има 
положително въздействие върху 
всяка клетка на организма, като 
създава условия към нея да бъде 
доставено допълнително количе-
ство кислород и е изключително 
полезен за правилното функциони-
ране на периферната кръвоносна 
система. 

И не забравяйте да използва-
те ароматните масла и билки. 
Нека около вас да плуват ухайни 
треви, листенца от рози и други 
цветя, а ароматът на етерич-
ни масла да вълнува обонянието 
ви. Стресът изчезва. Загубвате 
представа за време и простран-
ство. Тялото и духът ви се за-
реждат с нови сили. 
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