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Sense by Hollandia

Méretek

700 ml: 27900 Ft

Részletes leírás:

A történelem során először a Hollandia egy egyedülálló illattal rukkolt elő a hálószobába – a „Sense by

Hollandia”-val. A több mint 40 különböző természetes illat kombinációja az egyedülálló madagaszkári

édes vanília és az egyedülálló sötét borostyán dominanciájával megteremti a megfelelő egyensúlyt a

pihenés és a vágy között! Pontosan az, ami hiányzott a hálószobából! Az alvás nem csak a megfelelő

matracról és a megfelelő ágyról, hanem a megfelelő környezetről is szól, amelyben alszunk. Ez

magában foglalja a világítást, a hangokat, és mindenekelőtt az illatot! Az érzékszervek jó közérzetre és

relaxációra való használata több ezer évvel ezelőttre datálható Kínában. Az érzékek olyan nagy hatással

vannak ránk, hogy azonnal megváltoztathatják lelkiállapotunkat. A Hollandia cég kifejlesztette a „Sense

by Hollandia”-t, hogy Ön a hálószobájában a megfelelő lelkiállapotba kerüljön, és maga mögött hagyja a

napot!

Miért van szükség a Sense by Hollandia-ra?

- Közel 8 órát töltünk egyhelyben a hálószobában, a megfelelő illat hozzájárul a mélyebb és pihentetőbb

alváshoz.

- A Sense a megfelelő hangulatot hozza a hálószobába: egyrészt pihenést, amely megfelelő hangulatba

hoz bennünket az alváshoz, másrészt a szenvedély és a vágy hangulatát.

- Az, ahogy felébredünk, az egész napra hatással van! Ha 8 óra alvás után a Sense pihentető illatára

ébred,jobb hangulatban, frissen kezdheti a reggelt!

- Sok ember számára nehéz hátrahagyni egy nehéz napot, ezért amikor elalszik, nehéz álomba

szenderülni és kikapcsolódni. A Sense relaxáló képességével segít könnyen ellazulni, és mély álomba

szenderülni!

Értékesítőként az a feladatunk, hogy lenyűgözzük vásárlóinkat, és a Sense ezt biztosan meg is teszi! 
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Összetétel:

Madagaszkári VaníliaSötét Borostyán5% AlkoholIllóolaj40 féle természetese, válogatott fűszernövény!

A „Sense by Hollandia” nagyon egyedi termék abban az értelemben, hogy kifejezetten

hálószobákillatosítására készült, felkészítsen egy egyedülálló éjszakai alvásra és támogassa azt.Honnan

indult a Sense ötlete?Mr. Barssessat, a Hollandia tulajdonosa alvásszakértő, világszerte előadásokat tart

az alvásról. A közönség részéről ugyanaz a kérdés ismétlődött: "amikor elmegyek aludni, a múló nap és

az eljövendő nap gondolatai kavarognak bennem, és megakadályozzák, hogy elaludjak. Hogyan tudnék

igazán ellazulni és gyorsan elaludni?" Mr. Barssessat ismeri az illatok mentális és fizikai hatását, és úgy

döntött, hogy foglalkozik ezzel a kérdéssel. Hosszú, több mint két éves utazás után, több ezer emberrel

tesztelve különböző évszázadokból, megalkottuk a „Sense by Hollandia”-val, az első illatot, amelyet a

legfontosabb helyiségünknek, a hálószobának szántunk. A termék természetes alapanyagokból

készül!Igen, a Sense több mint 40 természetes esszenciából áll, kézzel szüretelt és kevert növények

egyedi, utánozhatatlan eszenciája!Tájékoztató és használati útmutató:A Sense természetes

alapanyagokból készült, biztonságosan használható a hálószobában, amíg az egyes tárgyak

rendeltetésének megfelelően használják! Kérjük közvetlen bőrrel való érintkezését

kerüljük!Feltételeztük, hogy van néhány ember, nem szereti a Sense-t, ezért teszteket végeztünk több

ezer emberrel,különböző országokból és különböző időjárási körülmények között, hogy

megbizonyosodjunk arról, hogy a Sense több kultúrához illeszkedjen!

Használható a Sense a hálószobán kívül más helyiségekben is?

Természetesen! És tulajdonképpen ajánljuk. A Sense pihentető hatása a nappali helyiségben vagy az

ebédlőben, vagy akár a mindennapi életben megfelelő légkört biztosít! Sőt, az egyedülálló életstílus-

elem a helyiségben minden bizonnyal lenyűgözi családját, vendégeit, és beszélgetést kezdeményez

körülötte!

Meddig bírják a diffúzorok?

A használat időtartama az időjárástól, a rattan rudak számától és forgatásuk gyakoriságától függ. A 700

ml-es diffúzor átlagosan 3-6 hónapig tart. 

Miért kell a diffúzorokban lévő rattan rudakat forgatni?

Az alacsony alkoholtartalmú és magas illóolaj tartalmú diffúzorokban, mint például a „Sense by

Hollandia”, az illat diffúziója nem a palackban lévő folyadékból, hanem a rattan rudakból származik. A

rattan rudak forgatásával a Sense aroma a levegőbe kerül.

Mikor kell forgatni a diffúzorokban lévő rattan rudakat?

Naponta egyszer meg kell forgatnia a rattan rudakat. Javasoljuk, hogy a diffúzort olyan helyre tegye,

ahol elhalad, hogy láthassa, és ne felejtse el forgatni a rudakat. 

Jó-e az alacsony alkoholtartalom a diffúzorokban?

A magasabb illóolaj-tartalmú diffúzor hosszabb ideig tart, és az illat is jobban érvényesül. A vezető

fúziós tömlőkből származó parfümökhöz hasonlóan, minél magasabb az illóolaj-tartalom, annál tovább

tart az illat. 

 

A terméket gyermekek elől gondosan elhelyezett, nem hozzáférhető zárt helyen tároljuk, használat

közben gyermekek részére nem elérhető helyen helyezzük el! A termék emberi fogyasztása és, bőrrel
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való érintkezésetilos!

Címkék

Billerbeck, matrac egészségpénztárra, Billerbeck matracok, mediclean, matracvédő, mediclean matracvédő, 
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