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Novinka Boneco W400 lahodí
každému interiéru

BONECO W400 DOPLNÍ ŘADU PRAČEK
VZDUCHU
Nový zvlhčovač a čistič vzduchu Boneco W400
je vybaven Smart technologií. Má extra velkou
nádrž na vodu, která zajistí až třídenní provoz
bez zásahu. Dominantou přístroje je ovládací
knoflík. Oproti modelům W200 a W300 lze
přístroj ovládat pomocí intuitivní aplikace
Boneco, ve které si navolíte ještě více funkcí
(např. režim Sleep nebo Baby).
Jak je již u BONECA zvykem, čištění přístroje

je velice snadné. Většina dílů se dá vyprat v
pračce nebo myčce nádobí.
Uvnitř přístroje je odpařovací rohož, která se
otáčí a namáčí ve vodě, čímž dodává okolnímu
vzduchu potřebnou vlhkost. Voda zároveň
působí jako přírodní filtr, který vyčistí vzduch
od větších nečistot, jako jsou pyl a domácí
prach.
Přístroj je vhodný pro použití aroma esencí.

NOVINKY • INFORMACE • AKTUALITY
LANAFORM PEDILA
Jaké produkty vyberete pro své zákazníky na
léto?
Co třeba luxusní bruska na paty Lanaform
Pedila? Je elegantní a díky ergonomické
rukojeti padne skvěle do ruky. Na výběr má
zákazník ze dvou hrubostí válečků - jemný
odstraní ztvrdlou kůži a hrubší si poradí i s
odolnějšími mozoly. V kombinaci s výživovým
nebo hydratačním krémem brzy dosáhnete
hladkých chodidel i na problematických
místech. Velice příznivá je také cena:
Doporučená prodejní cena: 499,- Kč

INHALACÍ K VOLNÉMU
DÝCHÁNÍ
Dlouho očekávané jaro přináší také
nepříjemnosti všem alergikům a lidem s
respiračními obtížemi. Pokud patříte do této
skupiny, inhalátor je jasnou volbou. Nejen, že
sníží dýchací obtíže, ale působí také
preventivně. Pokud jsou obtíže silné a
přetrvávající, je třeba konzultovat tento
problém s lékařem a nechat si předepsat
inhalační léčivo. Pro preventivní inhalaci
postačí Vincentka, nebo také Bílinská kyselka.

PÁR SLOV NA ZÁVĚR
Doufáme, že se Vám nový občasník Bonecoviny
líbí. Rádi bychom Vás touto formou
informovali o novinkách, změnách,
zajímavostech a aktualitách. Pokud budete mít
o produkty zájem, stačí kontaktovat paní Evu
Procházkovou z našeho obchodního oddělení
na těchto kontaktech:
eva.prochazkova@boneco-cr.cz
+420 774 162 396
www.boneco-cr.cz
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