SONNENWIESE®
SONNENWIESE® i š KLAFS

90 °C

Nusiteikite pozityviam saulės efektui namuose su SONNENWIESE® iš KLAFS. Sonnenwiese® by KLAFS (Saulės
sala) - naujiena Europoje! Natūralus įdegis be kenksmingų spindulių, saugantis Jūsų odos grožį ir sveikatą. Tai
lubose pakabintas KLAFS firmos įrenginys, kurio veikimas labai panašus į natūralios saulės poveikį.
Svarbiausia biologinė nauda yra:
• Puiki savijauta ne tik vasarą, bet ir tuo metų laiku kuomet natūralios saulės yra mažai. Arba tiems, kurie ilgą
dalį laiko praleidžia uždarose ofiso patalpose.
• Norint padidinti efektyvumą ir aktyvumą.
• Maža dalis UVB spindulių leidžia gamintis vitaminui D, kuris yra būtinas žmogaus kaulų stiprinimui.
• Norint susitiprinti imuninę sistemą.
• Ilgalaikio įdegio, kuris priklauso nuo odos tipo, bet SONNENWIESE® esantys UV spinduliai skatina esantį
viduje melaniną pereiti į viršutinius odos sluoksnius, tokiu būdu išgaunamas gražus ir natūralus odos
ilgalaikis įdegis. Įdegis priklauso nuo odos tipo.
Naudojant reguliariai Sonnenwiese® by KLAFS turėsite pastovią naudą Jūsų sveikatai.
Galimos spalvos: balta ir metaliko.
KLAFS SONNENWIESE® poilsio zonoje

60 °C

40 °C
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SWAY iš KLAFS

90 °C

Papildomą
informaciją,
anglu
kalba,
galima
rasti
paspaudus
šią
http://www.klafs.com/media/uploads/projekt/klafs_relaunch_de/docs/PT%20Sway_EN.pdf

nuorodą:

Puiki kombinacija tobulam poilsiui SWAY su SONNENWIESE®

60 °C

40 °C

Jei Jūs norite pakilti nuo SWAY ne tik pailsėjęs, bet ir puikiai atrodantis kombinacija su KLAFS SONNENWIESE®
yra būtent tai ko reikia Jums.
Pasijusite lyg laive. Leiskite būti lengvai supamas ir šildomas saulės spindulių. Ir taip bet kuriuo metu laiku.
Kombinacija SWAY lovos ir SONNENWIESE® padės Jums pabusti žvaliems ir puikiai pailsėjusiems. Viso seanso
trukmė vos 15 – 30 minučių.
Galimos SWAY lovos spalvos:
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