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Gratulerer med ditt nye dusjhode.
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Nå kan du nyte luksusen av å dusje i Living Water™
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Dette er et kvalitetsprodukt levert av Vollara.
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Halvparten av kloret du utsettes for kommer fra dusjing. Klor absorberes gjennom
huden, samtidig som den fordamper i dusjkabinettet, pustes inn i lungene og går direkte
inn i blodstrømmen. I løpet av én dusj eksponeres du for samme mengde klor som ved å
drikke en hel dags mengde drikkevann.
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Vårt håndholdte Premium dusjhode er utstyrt med en utbyttbar patron med patentert,
karbonfritt Chlorgon®-stoff som fjerner mer klor fra dusjvannet langs et større
temperaturregister enn noe annet medium. De utbyttbare filterpatronene rekker til ca. 12
måneders bruk.
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Egenskaper:

Dusjhode med innebygget filter.

Patentert Chlorgon®-filtrering fjerner klor langs et større temperaturregister

Utbyttbar filterpatron

Egenskaper:

Dusjhode med innebygget filter

Patentert Chlorgon®-filtrering fjerner klor langs et større temperaturregister

Utbyttbar filterpatron

Fjerner:

75 % av fri klor

Kombinert klor (natriumhypokloritt)

Hydrogensulfid (vond lukt)
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Dusjhodet kan innstilles som både massasjedusj og vanlig dusj ved å dreie på den ytre
ringen på dusjhode. Prøv deg frem til du finner det som er mest behagelig for deg. Klor
bleker som kjent farget hår, men med dette produktet vil hårfargen holde lengre
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Dusjhodet har originale gjenger som kan monteres på eksisterende slange/oppheng.
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Etter montering skal vannet renne igjennom filteret i ca 5 minutter. Før første gangs bruk
anbefales det å stille vannet på full varme.
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Garanti:
Det er 1 år garanti på dusjhodet.
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Vedlikehold:
Filteret kan renses ved å snu det og spyle igjennom med varmt vann ca 1 minutt, så sett
filteret tilbake som det var. Skru av ”hodet” på dusjhodet og ta filteret ut. Ved bytte av
filter, ta av forseglingspapiret og smør inn o-ringen (pakningen) med litt vaselin el.
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