
Новото бижу на Нуга Бест 
Към блясъка на турмания е добавено 
великолепието на нанодиамантите.

Нанодиамантените частици в турмания усилват 
благотворното му въздействие върху човешкия 
организъм.

Слънце всеки ден 
Дълговълновите инфрачервени лъчи усилват 
енергетическите възможности и поддържат 
постоянна температура на тялото, облекчават 
болките в мускулите и ставите, осигуряват 
естествена детоксикация и нормализиране на 
теглото. 

”Витамини” във въздуха 
Отрицателните йони, които се отделят от 
нанодиамантеният турманий се явяват 
естествен антиоксидант и насищат клетките с 
необходимия им кислород. Невероятно е 
въздействието им при хроничен стрес, безсъние 
и умора, успокояват психиката.

Убедителни предимства 
Мултифункционален уред за здраве Т11 

Към класическия турманий са добавени 
нанодиаманти, които позволяват да се получи 
максимално полезен ефект.  


Използван е нов нагревателен елемент - 
висококачествено и незапалимо въглеродно 
влакно, което гарантира абсолютна безопасност 
по време на експлоатация на уреда.


Компактен, лесно преносим; може не само да се 
сгъва, но и да се навие на руло.
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МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН 
създаден за победа 

СТИЛЕН ПОДАРЪК ЗА ВАШИЯ ДОМ


УРЕД ЗА ЗДРАВЕ Т11



Здравословна среда 
Мултифункционалния уред Т11 позволява 
пълноценен нощен сън дори на дивана. Аеройоните 
"оживяват" въздуха в градския дом и неутрализират 
вредното електромагнитно излъчване от мобилните 
устройства в стаята. Инфрачервената топлина не 
позволява охлаждане на тялото; намалява 
напрежението в целия организъм. 


Осигурява естествена антибактериална и антиакарна 
защита; подходящ за хора с алергии и чувствителна 
кожа. Меката основа на уреда гарантира 
максимално и комфорт по време на сън.


Т11 - Вашият разкрасяващ ритуал 
С Т11 инфрачервената сауна става ежедневие у 
дома. Една възможност да се избегнат 
последствията от стреса, да се укрепи здравето и 
да се погрижите за външния си вид. Подобрява се 
цвета на лицето, дълбочината на бръчките, 
кожата изглежда по-млада. Редовното й 
използване регулира телесното тегло и очиства 
организма от токсини.

Иновации за хората 

В производството на 
продукта са използвани 
въглеродни влакна, 
които гарантират 
гъвкавост и лекота, 
икономичност и 
безопасност.

Нуга крачка напред 

Т11 - нов материал, 
дизайн и възможности. 
Видимо дизайнът е 
променен, без да се 
отличава от познатото 
ни усещане за Нуга 
Бест.

Лек & Удобен 

Въглеродното влакно е 
леко и тънко. Това 
прави уредът Т11 два 
пъти по-лек и по-тънък в 
сравнение с познатите 
на пазара аналози на 
продукта.

Енергоефективен 

В сравнение със 
стандартните 
нагревателни елементи, 
въглеродното влакно 
притежава около 30% 
по-голяма ефективност. 
Незапалимо&Безопасно. 

Грижа, която сбъдва мечти 
Мечтали ли сте в края на работния ден да се 
отпуснете и да релаксирате пълноценно? 


Мечтали ли сте домът Ви да бъде изпълнен с 
топлина, уют и възможности за поддържане на 
добро здраве? Мултифункционалният уред Т11 
сбъдва мечтите Ви! По повърхността му са 
разположени плътно 645 диска като 573 от тях са 
турманиеви, а 72 диска са от нанодиамантен 
турманий. Те оказват леко масажно въздействие и 
така намаляват ежедневният стрес и напрежение, 
облекчават мускулните болки.


