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Niektórzy powiadają, że aby dobrze rozpocząć dzień i mieć przez długie godziny pogodny nastrój, warto wykonać
kilka prostych ćwiczeń fizycznych. Inni wolą wypić aromatyczną kawę lub zaraz po przebudzeniu przypomnieć sobie
coś miłego i coś, za co mogą być wdzięczni. Są też tacy, którzy wybierają poranny orzeźwiający prysznic.
Nie ma jednoznacznej opinii dotyczącej tego, kiedy należy brać kąpiel – rano czy wieczorem. Jedno i drugie ma swoje
zalety, które warto poznać. Chłodny – ale nie lodowaty – prysznic jest doskonałym sposobem, by się rozbudzić i dodać
sobie pozytywnej energii. Dodatkowo hartuje ciało, poprawia ukrwienie i wpływa korzystnie na kondycję skóry. Jeśli
jednak wolimy brać kąpiel wieczorem, to lepiej obmyć się cieplejszą wodą, która podziała na organizm bardziej kojąco
i relaksująco.
Bez względu na przyzwyczajenia dotyczące temperatury i czasu brania prysznica, warto zadbać o odpowiednią
atmosferę w łazience i o dobór najbardziej optymalnego wyposażenia. Doskonałym rozwiązaniem dla osób, które po
przebudzeniu biorą orzeźwiający prysznic, jest wybór zestawu natryskowego z deszczownicą Squerto. To elegancki
zestaw o kwadratowym kształcie deszczownicy i natrysku, który będzie dobrze komponować się z nowoczesnymi
wnętrzami. Może także być kontrastowym elementem względem pozostałego wyposażenia łazienki o owalnych czy
łukowatych formach. Niewątpliwą zaletą natrysku i deszczownicy jest nie tylko funkcjonalność podczas kąpieli, ale
także łatwość utrzymania ich w czystości, a to dlatego, że komplet jest wyposażony w system łatwego usuwania
kamienia FerroEasyClean. Zestaw ładnie komponuje się ze ścienną baterią natryskową Algeo Square, która ma
prostokątne wykończenie, jak również z prostokątną umywalką i kwadratowym lustrem. Warto zainstalować go w
łazience, w której dekor poprowadzony jest jako pionowy pas lub w której wykorzystana jest mozaika. Dzięki takiemu
połączeniu zostaje zachowana spójność geometryczna całej kompozycji.
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Innym nowoczesnym i eleganckim rozwiązaniem jest aranżacja strefy prysznicowej w oparciu o kształty okręgów i
delikatnych łukowych wygięć. W takim przypadku dobrą propozycją będzie deszczownica z natryskiem i baterią
Algeo. Zaletą tego rozwiązania jest dostępność trzech funkcji natrysku w słuchawce. Dzięki możliwości ustawienia
różnych rodzajów strumienia wody łatwiej osiągnąć pobudzający lub relaksacyjny efekt kąpieli. Także ten zestaw
wyposażony jest w system łatwego usuwania kamienia FerroEasyClean, co sprawia, że utrzymanie go w czystości
powinno być bezproblemowe. Oprócz deszczownicy i natrysku w skład zestawu wchodzi gustowna, chromowana
bateria oraz praktyczna mydelniczka. Kompozycja kompletu jest delikatna i dobrze pasuje do naturalnych wnętrz oraz
płytek ceramicznych imitujących drewno. Ciekawym, pasującym do niego dodatkiem jest dozownik na mydło
Novatorre Metalia 1. Z jednej strony wprowadza on do strefy subtelny akcent białej barwy, a z drugiej strony jest
praktycznym rozwiązaniem dla tych, którzy stosują żele pod prysznic lub często używają szamponu i chcą go mieć
zawsze pod ręką.
W artykule wykorzystano materiały FERRO, www.ferro.pl
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