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od 496 Kč měsíčně díky
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Vysávejte s Vivensem
Chcete si pořídit vysavač a přemýšlíte, jaký přístroj je ten pravý? Zapomeňte
na sáčky, filtry a vysoký sací výkon! Správným vodítkem mohou být různá
ocenění, která potvrzují kvalitu a funkčnost daného výrobku.
TEXT: LUCIE PILÁTOVÁ

Na konci loňského roku se v Německu udělovalo ocenění Plus X Award, které získal vodní vysavač se separátorem Vivenso jako nejlepší produkt roku v oblastech
inovace, vysoké kvality a funkčnosti. To ovšem není
všechno, protože tento malý, zato náramně šikovný pomocník se pyšní také označením „Quality made in Germany“. Vyrábí se totiž kompletně v Německu, takže se
rozhodně nejedná o žádný levný dovoz z Východu.

Co umí Vivenso

Především je to multifunkční pomocník, který pouze
se třemi litry vody zvládne uklidit celou domácnost,
a to díky své jedinečné technologii vodní filtrace
a dvoustupňového separátoru. Jeho prostřednictvím
se zbavíte veškerých nečistot, tj. prachových částic, organického prachu, roztočů, bakterií, virů apod., které
nasaje do nádoby s vodou. Zde díky technologii a separátoru zůstane 99,9 % nečistot ve vodě a z Vivensa vychází jenom čerstvý, a hlavně absolutně čistý vzduch.
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Žádné další sáčky, žádné další investice

Na rozdíl od běžných vysavačů, které fungují na principu sáčků, hepafiltrů a dalšího podobného vybavení,
Vivenso potřebuje k úklidu pouhé tři litry vody. Díky
tomu, že Vivenso v sobě nemá nic, co by se ucpávalo,
tedy zmíněné sáčky či filtry, je jeho výkon stálý. Voda
se separátorem zachytí veškeré nečistoty, ale nikdy nedojde k ucpání, tak jako u sáčků apod. Navíc výměna
vody ve Vivensu trvá pár vteřin, a to nemluvě o zanedbatelné ceně tří litrů vody. Jelikož nebudete muset
shánět drahé sáčky a filtry, ušetříte čas i peníze.

Zdravé, čisté

Vivenso má řadu funkcí. Můžete s ním vysávat hladké podlahy, ale také koberce nebo čalounění či matrace. Je vhodný pro mokré čištění, můžete s ním vytírat,
„prát“ koberce, sedačky, matrace,, ale také třeba mýt
okna. Během využívání jakékoli z těchto funkcí Vivensa navíc neustále probíhá čištění vzduchu prostoru.
Vivenso funguje i jako čistička vzduchu, navíc přidáním různých čistě přírodních éterických olejů se s Vivensem dá dělat aromaterapie, dokonce můžete pro uvolnění dýchacích cest nasucho inhalovat. Vivenso současně
pohlcuje do vody veškeré poletující nečistoty jako prach,
bakterie, pachy, viry a další částice. Tím předchází vzniku dnes tak častých alergií na prach, roztoče apod. Vivenso tak myslí i na vaše zdraví, což stvrzuje i certifikát
z německého centra preventivní medicíny ZPMed.

Další výhody

Nesporným plus je plynule regulovaný výkon, který
si nastavíte dle aktuálního typu úklidu. Vivenso vysává koberce např. v rozhraní 450–500 Wattů. Díky své
technologii má Vivenso stabilní proud vzduchu, důležitý pro dokonalé vysátí všech nečistot. Kvalita provedení přístroje nabízí vysokou životnost. Při vysávání není
důležitý výkon vysavače, ale to, aby vzduchu, který
prochází vysavačem, nestálo nic v cestě, tj. žádný sáček či filtr, jež se časem ucpávají. Vivenso má i velmi
příznivou cenu, která vychází ze skutečnosti, že prodej
vysavačů Vivenso zajišťuje společnost Ampuro, s. r. o.,
Vivenso si můžete nechat předvést a vyzkoušet i doma.
Více na www.vivenso.cz.

