Kudlanka

SOUTÄšÅ½ S "MARTINOU" - II.
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Je vidÄ›t, Å¾e vás souÄ•asná soutÄ›Å¾ s Drogerií Martinou velmi zaujala, soudím-li podle velkého mnoÅ¾ství obdrÅ¾ených sp
odpovÄ›dí na první otázku. Dnes tedy máte moÅ¾nost hádat podruhé - tentokráte bude pÅ™edmÄ›tem va&scaron;eho
pátrání - a pochopitelnÄ› i pÅ™ípadnou výhrou - odvlhÄ•ovaÄ•. Ano, bohuÅ¾el, v nÄ›kterých bytech je vlhÄ•eji, neÅ¾ by se nám
takÅ¾e -

nejen pokud máte problémy s vlhkostí (rosí se Vám okna? i kdyÅ¾ doma nesu&scaron;íte prádlo a Ä•asto vÄ›tráte?),
hledejte v listopadovém letáku na stránkách www.DrogerieMartina.cz nápovÄ›du.
- Jedním z hlavních Ä•initelÅ¯ zpÅ¯sobujících vlhkost vzduchu je Ä•lovÄ›k. Je to aÅ¾ neuvÄ›Å™itelné, ale jen dýcháním a pocen
produkujeme dennÄ› aÅ¾ tÅ™i litry vodní páry! V dÅ¯sledku sprchování, koupání, vaÅ™ení, su&scaron;ení prádla nebo vytírání
podlahy toto Ä•íslo vzrÅ¯stá o dal&scaron;ích cca 2,4 litru. Pokud budeme brát na zÅ™etel Ä•tyÅ™Ä•lennou rodinu, tak ta
prÅ¯mÄ›rnÄ› vyprodukuje aÅ¾ 20 litrÅ¯ vodní páry za den.
- PÅ™itom optimální klima v místnosti je pÅ™i vlhkosti vzduchu 45 aÅ¾ 65 procent. Hodnoty nad 65 procent mohou negativnÄ
ovlivnit jak obytný prostor, tak i osobní pocit pohody a bohuÅ¾el i zdraví. Pro zabránÄ›ní vzniku nadmÄ›rné vlhkosti a jejím
negativním následkÅ¯m se proto doporuÄ•uje pouÅ¾ívání odvlhÄ•ovaÄ•e.
Ceresit Stop Vlhkosti je odvlhÄ•ovaÄ•, který pÅ™
vzniku plísní a neÅ¾ádoucí kondenzaci par. VyuÅ¾ívá technologii tablet PowerTAB, samovolnÄ› pohlcujících vlhkost ze
vzduchu, a to bez potÅ™eby eletrické energie - tzn. funguje jednoduchou metodou, zaloÅ¾enou na principu samoÄ•inného
jímání vlhkosti pomocí speciálních hygroskopických solných krystalÅ¯.
A stejnÄ› jako v minulém pÅ™ípadÄ›, i tento výrobe
mÅ¯Å¾ete zakoupit na internetových stránkách Drogerie Martina a získat tak dárek &ndash; Ä•istiÄ• klimatizace v hodnotÄ› 339
KÄ•! OTÁZKA ZNÍ: Co je potÅ™eba, abyste tento dárek získali?

a) nákup strojku a náhradních tablet b) koupÄ› pohlcovaÄ•e vlhkosti c) nákup desinfekÄ•ního spreje a náhradních tablet

Ve&scaron;keré informace naleznete na webových stránkáchv letáku obchodu www.DrogerieMartina.cz VÄ›Å™ím, Å¾e pro
vás nebude problém v&scaron;e správnÄ› urÄ•it a svou odpovÄ›Ä• co nejdÅ™íve odeslat na adresu: daniela @ kudlanka.cz
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