HYDROGIZE – FLACON DE APĂ
GENERATOR DE HIDROGEN
PR EZEN TA R E GEN ER A L Ă PRODUS
Atinge un nou nivel al hidratării cu flaconul de apă pentru
infuzie de hidrogen de la Young Living! HydroGize™ îți
permite să îți supraîncarci apa în mișcare, astfel încât
poți să îți creezi și să duci cu tine apa bogată în hidrogen
oricând și oriunde.
Prin utilizarea a două setări de temporizator, infuzează-ți
băutura cu 500–900 părți la un miliard, pentru a obține
apă cu concentrație ridicată de hidrogen, oriunde teai afla. Datorită design-ului atrăgător și curbat, acesta
este ușor de ținut în mână, în timp ce baza interioară
este prevăzută cu leduri de culoarea lavandei care vor
transmite, cu siguranță, mesajul dorit.
P R I NC I PA L E L E BE N E F IC I I
• Disponibil în două culori, mov și culoarea fildeșului.
• Produs din plastic care nu conține BPA, BPS sau alți
bisfenoli.
• Testat cu rigurozitate pentru a asigura că nu are nici
un fel de activitate estrogenică, în combinație cu
rezistența la spargere, pentru a-ți pune la dispoziție
flaconul de apă perfect, cel mai sigur și durabil,
existent pe piață.
• Creează apă bogată în hidrogen oricând și oriunde
• Reîncarcă bateria în mișcare
• Utilizează-l cu apă răcită sau cu apă caldă, pentru
o varietate suplimentară
• Alege cicluri de generare în funcție de preferințele
personale

SUGESTII DE UTILIZARE
Pentru rezultate rapide, apasă butonul de alimentare
de 2 ori pentru a îmbogăți apa din flacon cu hidrogen
în mai puțin de un minut.
Cu toate acestea, cele mai bune rezultate se obțin prin
apăsarea butonului de 3 ori. Această setare de 3 minute
îmbogățește apa lent, pentru a genera o densitate mai
mare de apă îmbogățită în hidrogen.
I NGR E DI E N T E/CON Ț I N U T
1 flacon de apă HydroGize, 1 cablu USB, 1 adaptor
pentru curent alternativ, 1 manual de utilizare
AV E RT I S M E N T
A se consulta manualul de utilizare înainte de folosire.
I N FOR M AȚ I I DESPR E PRODUS
HydroGize – Flacon de apă generator de hidrogen

HydroGize – Flacon de apă generator de hidrogen
Mov – cod produs 577508
Culoarea fildeșului – cod produs 577708
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