zaostřeno na

Seznamte se
s multifunkčním
vodním vysavačem
Text: LUCIE PILÁTOVÁ

Tento nenápadný, zato hodně šikovný vodní vysavač,
který pochází z Německa a pyšní se řadou osvědčení
od kvality až po péči o zdraví, toho umí opravdu hodně. Kromě toho, že zvládne vysávání koberců, ale také
hladkých podlah, s přehledem s ním vyčistíte i čalouněný nábytek nebo matrace v posteli. Další vlastností,
doplňující přídomek multifunkční, je tzv. mokré čištění.
S Vivensem zvládnete vytírání, vyperete s ním koberce
či umyjete okna.

Oblíbí si ho i muži

Většina mužů má ráda uklizeno, ale pochopitelně se
snaží úklidu vyhnout. Pokud ovšem není zbytí, úklid
s Vivensem zvládne na jedničku jako pan Pavel: „Stejně
jako většina mužů se snažím jakémukoli uklízení spíše
vyhnout, ale Vivenso je natolik dokonalé, že jsem učinil
výjimku. Ne že bych uklízel nějak pravidelně, ale čas od
času se vrhám na velký úklid, na který žena v týdnu
nemá čas. S oblibou používám citronový či pomerančový
éterický olej a veškeré příslušenství pro ‚suché‘ uklízení,
protože když už se do toho pustím, jsem opravdu důkladný. S Vivensem je totiž radost pracovat, a navíc jsem
vždycky velmi pochválen za kvalitně odvedenou práci.“

Dopřejte si krásný vzduch

Další nespornou výhodou Vivensa je fakt, že během
úklidu rovněž čistí vzduch v prostoru. Můžete ho ale použít i jako samostatnou čističku vzduchu, jež funguje na
jednoduchém principu: do nádoby s vodou přidáte éterické oleje, které následně osvěží a provoní vzduch a tím
zlepší dýchání. Své o tom ví i paní Leona se synem Áďou:
„Nebudu nikomu nic nalhávat ― Vivenso mě naprosto
nadchlo a život bez něj si už nedokážu představit. Náš
tříletý syn ho uměl ovládat dříve než můj muž a kaž-

dý den sám zapíná čištění vzduchu. Prý abychom mohli
dobře dýchat. Nikdy jsme neměli doma tak čisto, navíc
s minimálním úsilím. Pocit, že konečně uklízím efektivně, je k nezaplacení. Mytí oken i klepání matrací je
hračka, to druhé jako alergička na roztoče skutečně oceňuji. Rozdíl jsem poznala okamžitě ― probudit se a moct
volně dýchat je po letech ucpaného nosu prostě paráda!
A protože syn trpí na laryngitidy a při každém nachlazení s hrůzou pozoruji postupné zahleňování a ztížené
dýchání, je Vivenso přímo neuvěřitelný pomocník. Ač
měl syn třeba celý den naprosto ucpaný nos, stačilo před
spaním důkladně vyčistit vzduch a provonět ho eukalyptem (to jsme ještě podpořili osvěžovačem miniVivenso
s eukalyptem na noc, který vzduch navíc zvlhčí). Pak
spal v klidu celou noc. U nás Vivenso miluje celá rodina.“

Bez skrytých investic

Příjemným bonusem je skutečnost, že během vysávání nepotřebujete žádné hříšně drahé sáčky a filtry, ale
pouhé tři litry vody. Za jakou cenu Vivenso pořídíte, za
takovou ho tedy budete mít. S Vivensem máte všechno,
co k úklidu potřebujete. Zásadně vám usnadní úklid
a zároveň s ním docílíte dokonale čisté a vonící domácnosti i bez velké námahy. Zvládne vysávat a vytírat hladké
podlahy jedním tahem, poradí si s jakýmkoli problémem,
se kterým se běžně při úklidu setkáváte, a snadno se
přizpůsobí jakémukoli druhu úklidu. Díky Vivensu také
nepotřebujete několik různých utěrek, prachovek a na
každou činnost extra chemické přípravky či saponáty.
Seznámit se s Vivensem a všemi jeho funkcemi můžete
v pohodlí své domácnosti. Zcela nezávazně vám ho představí produktoví specialisté společnosti
Ampuro, s. r. o. Stačí vyplnit kontaktní formulář na stránkách www.vivenso.cz.
Příznivá cena vodních
vysavačů vychází ze
skutečnosti, že jejich
prodej zajišťuje společnost
Ampuro, s. r. o., založená
samotným výrobcem,
měsíční splátky od 496 Kč
nebo cena od 29 990 Kč,
www.vivenso.cz.

foto: VIVENSO

Vysavač je důležitým pomocníkem
v domácnosti a jako takový by
nám měl nabídnout více funkcí
než pouhé vysávání. Řešením
může být Vivenso.

