
Hlavní rysy.
Parfémovaný Mist difuzér: pár kapek vonné esence Ambients  od Boles d'olor stačí k
vytvoření příjemného aroma v autě přesně tehdy, když ho chcete; s dokonalým
rozptýlením parfému formou studené mlhy.

Aromachologie.
Některé synergické směsi vůní jsou schopny přenášet emoce prostřednictvím čichu a
ovlivňují náladu. Čichové podněty se dostávají do limbického systému mozku tam, kde
paměť nachází základní instinkty (hlad, žízeň, sex, přežití, únava, úzkost...) a čich. Je to
jedna
z nejprimitivnějších částí našeho mozku a má silný vliv na podvědomé chování. Hlavní
výhody aromakologie se týkají emocionálních oblastí: relaxace, energie, radost,
smyslnost, štěstí a sebevědomí. Příjemná vůně (směs aromatologických esencí) může
zlepšit vaši náladu, zmírnit stres, úzkost, únavu a vaše cesta bude  mnohem příjemnější a
bezpečnější.

Zvlhčování.
Znečištění a nadměrná suchost vzduchu v autech (klimatizace, emise, výpary...)
přeměňují vzduch uvnitř vozu do nepřátelského prostředí, které je škodlivé pro kůži a
dýchání. Breezer pomáhá eliminovat statickou elektřinu a znečištění a udržovat vlhké,
čisté, zdravější a příjemnější prostředí, zlepšuje texturu pokožky. Váš výlet bude
příjemnějším zážitkem.

Nabíječka.
Breezer má také výkonný USB port (5V / 2A), který lze použít k dobíjení telefonu nebo
jiného elektronická zařízení.

Využívá inovativní technologii ultrazvukové
mikromlhy naladěné na frekvenci 113 khz, která
mění vodu napuštěnou vůní na mikrokapky (méně
než 6 mikronů).

Tato velmi jemná mlha pomáhá udržovat vlhkost,
snižuje statickou elektřinu, radiaci produkovanou
elektronickými součástkami a kontaminaci
formaldehydem a jinými škodlivými těkavými
organickými sloučeninami.

Jde o stimulující čichovou směs na
bázi 100% přírodních esenciálních

olejů, která nám dodá energii a
svěžest, zvýší svalovou mikrovibraci

pro boj s únavou a spánkem. Citrusové
plody (citrón a yuzu) zpomalují srdeční

frekvenci zvýšením varovného
podnětu.

 

Je to synergická, relaxační směs,
která přináší harmonii, rovnováhu
a vytrvalost. Pomůže vám bojovat
se stresovými a úzkostnými
situacemi, které jsou při používání
automobilu tak časté, a poskytne
vám šťastný a bezpečný výlet.

Breezer je první ultrazvukový mlhový
difuzér navržený pro použití v autě.

PRVNÍ ULTRAZVUKOVÝ MLHOVÝ DIFUZÉR PRO VAŠE AUTO

(Máta, citron a yuzu) (Neroli, levandule a limetka)

MIST DIFFUSERS I CAT. NOV2020


