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AROMA THERAPIE IR-
SAUNA

€ 15,00

Productafbeeldingen

Short Description

- Aroma therapie voor in de infrarood sauna - Zeer veel verschillende geuren - Gaat gemiddeld wel 1 jaar mee
- Gemaakt van natuurlijke grondstoffen

Beschrijving

Het product bestaat uit een glazen potje met daarin een spons en een natuurlijke olie. Bij het openen van het
potje moet u rekening houden met de vloeibare inhoud. Het is dus van belang dat u het product recht houdt
bij het openen om er voor te zorgen dat er geen olie uit het product loopt. De aroma kan geplaatst worden in
elke gewenste ruimte. In de huiskamer slaapkamer en op het toilet, maar ook in de badkamer, sauna of in
andere ruimtes. U kunt de aroma 24 uur per dag openzetten in een ruimte, dan wordt de geur verspreid
door de ruimte en geeft een heerlijk aroma aan de omgeving gedurende een periode van gemiddeld 1 jaar.
Om de geur constant goed te kunnen ruiken behoort u het product minstens een maal per maand goed te
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sluiten en het een aantal uren op zijn kop te zetten. Hierdoor wordt de olie die in het product is verwerkt
weer goed door de spons geabsorbeerd en kan de geur weer goed aan de ruimte worden afgegeven. Bij
gebruik in de slaapkamer en sauna zet u het product alleen open wanneer u aanwezig bent in de ruimte of
iets daarvoor en sluit het product weer wanneer u de ruimte verlaat. (hierdoor gaat het product alleen maar
langer mee) Door het inademen van de geur kan deze bepaalde therapeutische eigenschappen hebben voor
het menselijk lichaam, die o.a. beschreven staan bij elke geur op deze website van Aromas Naturales. (klik
hier) Wij duiden u erop dat in het product een olie is verwerkt en dat u moet uitkijken dat er geen olie uit het
product lekt, nadat u het product zelf geopend en gesloten heeft om het bijvoorbeeld om zijn kop te zetten.
Bij het plaatsen op kasten of houten panelen kunt u daarom het beste gebruik maken van een schoteltje of
een Keramieken sierpot, of een Keramieken deksel van Aromas Naturales waarop/in/onder u het product
kunt plaatsen. meer informatie over aroma therapie voor in de infrarood sauna:

https://www.supersauna.nl/Aromatherapie/

Extra informatie

Artikelnummer aroma_ir

Additional Options

Geur: Eucalyptus € 0,00

Lavendel € 0,00

Dennen/Pine € 0,00

Roos € 0,00

Jasmijn € 0,00

Rozemarijn € 0,00

Sandelwood € 0,00

Opmerking / andere geur: € 0,00
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