
Още SPA терапии у дОма
Превърнете банята в специал-
ното SPA място за вас. Място, 
където се зареждате с нови 
сили и самочувствие. Затова 
е важно всеки детайл да е до-
бре обмислен и проектиран. 
Специалистът е Ideal Standard с 
Wellness продуктите – хидрома-
сажна вана WWW, сауната Tris и 
душ-панелът/тотем Magnum. 
Съблечете се, отворете вра-
тата на първокласния и шико-
зен SPA център и ще попаднете 
в света на Tris – сауна, турска 
баня, хидротерапия, хромо-
терапия и ароматерапия. Tris 
притежава изключителни ка-
чества – оптимални размери 
(1700х1100х2300), високи техно-
логии, иновативен дизайн и чис-
ти линии. Кабината на сауната 
Tris е изработена от окуме, 
корабна дървесина с изключи-
телна водоустойчивост. Бла-
годарение на уникалните техно-
логии на Ideal Standard може да 
се наслаждавате на душ и воден 
масаж в собствената си сауна. 

Хидромасажът осигурява пъл-
ноценно отпускане на сетива-
та чрез терапевтичния ефект 
на водата. Осигурява пълен ре-
лакс, отпуска мускулите, пома-
га за повишаване на умствена-
та и физическата активност, 
бори се успешно със стреса. 
Докато се отпускате от въз-
действието на потока на во-
дата върху тялото, добавете 
и хромотерапията. Всеки цвят 
оказва различно благотворно 
въздействие. Жизнеността се 
обновява. Чувствате прилив на 
енергия и едновременно с това 
ви обзема спокойствие. 
Искате SPA удоволствие вед-
нага и без сложни ремонти у 
дома? Тогава изберете мини-
варианта за Wellness на Ideal 
Standard – хидромасажния душ-
панел/тотем Magnum. Сът-
ворете свръхмодерен кът на 
удоволствието. Независимо 
дали желаете бърз, енергичен 
душ или пълна релаксация, избо-
рът ви се осъществява много 

лесно – само с едно завъртане 
на ръкохватката. Стресът и 
напрежението изчезват, благо-
дарение на 60 паралелни водни 
струи, които масажират едно-
временно врата, гърба и кръ-
ста ви. Можете да изберете и 
по-нежния ефект тип дъждов-
ни капки от душа, който гали и 
почиства вашата кожа с плав-
ностичащата се успокояваща 
струя.

Вие се радвате на максимално 
удоволствие и преминавате 
през различни състояния – ре-
лакс, трансформиране, игра и 
тонизиране.
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