ATOZERO
HAPPY
SHOWER
Zgodnie z normą 42 NSF
dotyczącą bezpieczeństwa
zastosowanych materiałów

Produkt został stworzony z wykorzystaniem
technologii i urządzeń objętych stosownym
patentem.
Głowica prysznicowa BIOCERA ATOZERO HAPPY SHOWER
poprawi twoje samopoczucie pozwalając na uzyskanie
strumienia nasyconego jonami ujemnymi.
Głowica BIOCERA ATOZERO HAPPY SHOWER pomaga
utrzymać skórę w dobrym stanie, zapobiega zmianom
atopowym i alergiom poprzez skuteczne usuwanie związków
chloru
We wnętrzu głowicy znajdują się kuleczki kryształowe
Biocera wyprodukowane zgodnie z amerykańską normą NSF
42, które zawierają energię dalekiej podczerwieni o wysokich
wartościach

ATOZERO
HAPPY
SHOWER+
Charakterystyka produktu
Usuwanie związków chloru,
Zapobieganie schorzeniom skóry
Nawilżanie skóry
Zmniejszenie zużycia wody o 25%
Zapobieganie rozwojowi bakterii
Wysoka trwałość
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użytkowania

Zdemontować aktualnie używaną sł-u
chawkę prysznicową i założyć słuchawkę Atozero
•Słuchawka Atozero została
stworzona z zachowaniem
międzynarodowych standardów i
powinna pasować do większości
węży prysznicowych.

Złoto i chrom – powierzchn
ia pokryta podwójną warstw
ą ze złota i chromu zapobie
ga narastaniu bakterii i zape
wnia wygodę użycia

Instrukcja wymiany filtra

1.

Przekręcić środkową część
głowicy
w lewo, aż do oporu.
2.
Zdjąć zużyty filtr.
3.
Założyć nowy filtr.
4.
Zamontować i dokręcić końcówkę
głowicy prysznicowej
Zalecenia
Produkt należy używać regularnie, brak
regularnego używania negatywnie
wpływa na właściwości produktu. Nie
pozostawiać głowicy na długo w gorącej
wodzie, zachodzi ryzyko deformacji i
uszkodzenia produktu.
Z produktem należy obchodzić się
ostrożnie. Upuszczenie może skutkować
pęknięciem.
Uszkodzenie produktu z winy klienta nie
Informacje
dotycz
ące jakości
jest objęte gwarancj
ą.
Nazwa produktu: Biocera Atozero Happy
Shower Plus
Producent: Biocera Co. Ltd
Dystrybutor: Poland www.jonizatory.eu
Urządzenie jest objęte patentami
dotyczącymi produkcji kuleczek ceram
i-cznych oraz urządzeń produkcyjnych
(PCT USA, Chiny, Korea)

Produkcja: Korea Płd.

Kuleczki Biocera RC – Usuw
ają związki chloru występuj
ące w wodzie zapobiegając
tym samym schorzeniom sk
óry i zapewniając efekty na
wilżające

Kuleczki Biocera IP – Natur
alne jony ujemne wywierają
efekty masujące i pomagają
zniwelować zmęczenie.

Certyfikaty
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Patent

Dystryburot w Polsce:
www.jonizatory.eu Tel: +48 500 086 058

Opracowanie: Symec Consulting
Powielanie i kopiowanie bez zgody jest naruszeniem prawa.

