i p uc oraz dzia aniu uk adu krwiono-

mi o ników opalania, zw aszcza tych,

nego, w szczególno ci za w reduk-

którzy szukaj zdrowego i efektywnego

cji ci nienia krwi, cukrzycy oraz ryzy-

opalania, w zgodno ci z nowymi nor-

ka ataku serca.

mami. W tym wypadku KBL AG pro-

Zapobiega
osteoporozie,
zaobserwowano
równie pozytywne
efekty u pacjentów
ze stwardnieniem
rozsianym.

ponuje nam urz dzenie, którego odpowiednika na rynku nie znajdziecie! Za doskona

i zdrow opaleni-

zn w tym urz dzeniu odpowiadaj 42
lampy, z których 4 wykonano w oparciu o system p2. Mo na tylko przyklasn

i cieszy si z tego, e w a nie

megaSun wyznaczy ten nowy kierunek. Tego nie mo na by o zrobi lepiej!

megaSun Optima delux to spe nienie najskrytszych marze wszystkich

nowoczesnych dodatków, nie sposób

Fot. KBL Solarien AG

megaSun Optima delux w wersji standardowej wyposa ono w wiele

wymieni

tutaj wszystkich. Poza

Bran a

solaryjna

ma

wspomnianymi lampami nowej gene-

s

racji p2 uwag zwracaj chocia by:

go wizerunku, jak i na dalszy rozwój.

evoSystem2
System reflektorów dla lepszego wykorzystania mocy promieniowania w obszarze twarzy i dekoltu. Spe-

zarówno na popraw

szanswoje-

Nowoczesne rozwi zania, oferuj ce
us ug niezwykle efektywn i, co najwa niejsze, zdrow to kierunek przysz o ci ca ej bran y. Nie pierwszy ju
raz KBL AG oddaje do u ytku urz dze-

cjalnie obrobione, uszlachetnione po-

nie, które wyprzedza wszystko, co na

wierzchnie zewn trzne dla uzyskania

rynku dost pne. Nowoczesno , zdro-

znacznie wi kszej sprawno ci. evo-

wie i bezpiecze stwo, to kwestie, któ-

System2 – si a dla wywo ania inten-

re od zawsze stawiane by y na pierw-

sywnego, mocnego wra enia i uzyska-

szym miejscu, gdy pojawia y si na

nia równomiernej opalenizny twarzy.

rynku kolejne rozwi zania megaSun.

Nowa opalenizna twarzy z megaSun
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To z pewno ci megaOszcz dne rozwi zanie!

Wi cej informacji:
Nova 2 Chmielewscy Sp. J.
megaSun Premium Partner
tel. (22) 646 33 00
www.nova2.pl
www.megasun.info.pl

www.solarium.net.pl

