RIHO POLSKA ARTYKU PROMOCYJNY

Wanny z hydromasaĝem RIHO
– dla zdrowia, dla rodziny, dla przyjemnoĂci, dla Ciebie…

Gdy czÚsto czujemy siÚ zmÚczeni, zagonieni, zestresowani, pomóc moĝe prywatne centrum SPA wbpostaci
wïasnej wanny zbhydromasaĝem.

Colorado z hydromasaĝem LUX 8 – oszczÚdzasz 4268 zï

Lima 200 z hydromasaĝem LUX 8 – oszczÚdzasz 1968 zï

F

Sobek z hydromasaĝem PRO 7 – oszczÚdzasz 2251 zï

Doppio lewa z hydromasaĝem TOP 5 – oszczÚdzasz 3112 zï

irma RIHO jest producentem najwyĝszej jakoĂci wanien zbhydromasaĝem wykonanych zbakrylu – tworzywa obwyjÈtkowych wïaĂciwoĂciach zarówno wbkwestii bezpieczeñstwa, jak ibwygody uĝytkowania. Akryl jest antypoĂlizgowy, ciepïy wbdotyku
oraz dïugo utrzymuje optymalnÈ temperaturÚ kÈpieli.
Super pïaskie dysze (typu hydro ibaero) stosowane wbsystemach hydromasaĝu RIHO zapewniajÈ niespotykany dotÈd komfort kÈpieli ibuïatwiajÈ utrzymanie wanny wbczystoĂci. System HYDRO gwarantuje dynamiczny masaĝ caïego ciaïa, wbtym stóp, co wspomaga proces przemiany materii ibfunkcjonowanie waĝnych organów wewnÚtrznych. System
AERO przynosi orzeěwienie ibpomaga utrzymaÊ dobrÈ kondycjÚ fizycznÈ. Strumieñ miliona pÚcherzyków powietrza poprawia natlenienie krwi, abzmÚczona skóra odzyskuje blask.
Relaksacyjna kÈpiel wbwannie zbhydromasaĝem RIHO przyniesie takĝe ulgÚ przy dolegliwoĂciach krÚgosïupa zmÚczonego wielogodzinnym siedzeniem przy biurku, abprzy tym
wyciszy ibzredukuje poziom stresu.
Zbawienny wpïyw aquaterapii wbwannie zbhydromasaĝem RIHO jest dodatkowo spotÚgowany barwnÈ mocÈ chromoterapii. Nowoczesne diody LED ĂwiecÈ wbkolorach podstawowych lub kolorach tÚczy. Kaĝdym kolorem moĝna sterowaÊ wbzaleĝnoĂci od potrzeb.
Barwne wibracje oddziaïujÈ na ukïad odpornoĂciowy, zdolnoĂci regeneracyjne organizmu
oraz majÈ duĝy wpïyw na psychikÚ. Kolor czerwony, dla przykïadu, zdecydowanie poprawia samopoczucie ibdodaje pozytywnej energii, niebieski zaĂ – uspokaja ibtonuje emocje.
Teraz, wbramach aktualnie obowiÈzujÈcej promocji, przy zakupie wanny zbsystemem
hydromasaĝu RIHO ze sterowaniem elektronicznym, zapïacimy tylko za system, abwannÚ
otrzymamy gratis. WiÚcej na www.riho-hydromasaz.pl }

Neo 140 z hydromasaĝem PRO 7 – oszczÚdzasz 1599 zï

RIHO – holenderska firma zb ponad
50-letniÈ tradycjÈ, posiadajÈca 6 oddziaïów na terenie caïej Europy. Jako
producent wyposaĝenia ïazienek
wyróĝnia siÚ estetykÈ minimalizmu
ibnowoczesnym designem. WbPolsce
dziaïa od 2000 roku zb sukcesem wyznaczajÈc nowe trendy na rodzimym
rynku. Riho posiada wïasne zespoïy
projektowe, dla których komfort, wytrzymaïoĂÊ ibbezpieczeñstwo sÈ wartoĂciami nadrzÚdnymi. Wspóïpracuje
ze starannie wyselekcjonowanÈ grupÈ salonów ïazienkowych ib projektantów wnÚtrz. SieÊ autoryzowanych
serwisantów zapewnia fachowÈ obsïugÚ posprzedaĝowÈ wbcaïej Polsce.

RIHO Polska sp. zbo.o.
ul. Zgierska 250/252, 91-364 ódě
tel. (42) 250 62 58, fax (42) 250 62 57
e-mail: handel@riho.pl
www.riho.pl, www.riho-limited.pl
www.riho-hydromasaz.pl

9/2016

BD9 riho promocyjny.indd 233

BUDUJEMY DOM

233

2016-09-06 17:49:02

