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Link do produktu: https://hurt.buszek.com/shiazo-100g-karaiby-p-1196.html

SHIAZO 100g - KARAIBY
Numer katalogowy

MSHI_100D_KAR

Kod producenta

Shiazo100G, strawber

Kod EAN

4260252230310

Opis produktu
Kamienie SHIAZO 100g nasączone melasą o smaku karaiby.

W związku z nowelizacją ustawy antynikotynowej wprowadzamy do sprzedaży nowy produkt nie zawierający tytoniu. Kamyki SHIAZO
służą do używania w fajce wodnej wraz z melasą Elements. Dzięki wysokiej porowatości wsiąkają płyn, a później podczas sesji z fajką
wodną stopniowo go uwalniają. Kamienie są wielokrotnego użytku, więc potem dokupić wystarczy samą melasę smakową Elements,
dzięki czemu koszt ich zakupu rozkłada się na wiele, wiele "paleń".

Shiazo zostały wykonane w 100% z naturalnych minerałów. Produkt został przebadany i dopuszczony do sprzedaży na polskim rynku.

Kamyki są nasączone i gotowe do nałożenia na cybuch. Po odparowaniu można je zalać inną melasą smakową Elements.

Można stosować SHIAZO w miejscach objętych całkowitym zakazem palenia tytoniu!

Sposób wymieszania kamieni Shiazo i melasy:
W cybuchu umieścić ok. 20g kamieni SHIAZO, a następnie zalać ok. 5 ml melasy smakowej Elements i odczekać chwilkę, aż kamienie
nasiąkną melasą. Dobrze nasiąknięte kamienie wystarczają nawet na 45 min palenia.

Kilka informacji w punktach odnośnie SHIAZO:
- kamienie SHIAZO są substytutem tytoniu (dla użytkowników fajki, a w myśl prawa nie są namiastką tytoniu, ponieważ nie palą się,
służą tylko jako nośnik, a po sesji w fajce nie zmieniają postaci fizycznej),
- mogą być stosowane wielokrotnie,
- warto nabijać dużo kamieni, pod sam brzeg cybucha, kamyki pala się wtedy dłużej,
- nie da się ich przypalić, jednak jeśli zastosujemy za dużą temperaturę, melasa wypali się zbyt szybko,
- porcja suchych kamieni na jedno palenie to około 20g,
- jednorazowa porcja melasy Elements do palenia z SHIAZO to około 5 ml, czas takiego palenia to około 35 min (dotychczasowy
najlepszy wynik to 45 min),
- jeśli chcemy wyczyścić kamienie to możemy je gotować kilka minut w wodzie,
- można polewać kamienie bezpośrednio w cybuchu.
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