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Zamenjajte škodljiv dim za okusno paro

Vaporizer - kaj je to in
kje ga kupiti?

.. V kolikor ste ljubiteljski uživalec takšnih in drugačnih zelišč, ste verjetno že velikokrat
slišali za napravo vaporizer ali elektronski uparjevalnik za zelišča. Ni le manj škodljiva
metoda kajenju, pač pa prinaša tudi mnoge druge prednosti ..
Vaporizer ali vaporizator, ki mu pravimo tudi
elektronski uparjevalnik za zelišča, je naprava,
ki s pomočjo najnovejše tehnologije, na zdrav
način upari suha zelišča ter okusno paro prijetno ohladi in pripravi na inhalacijo. Tako lahko
svoja najljubša zelišča uporabnik uživa vedno
in povsod, na prijeten in diskreten način, brez
neprijetnih vonjav.
Poznamo namizne in prenosne vaporizerje,
vendar so pravo revolucijo med njimi sprožili
novejši prenosni ali žepni vaporizerji. Boljše
naprave imajo tudi zaslon, ki poleg nivoja baterije prikazuje tudi temperaturo, ki jo lahko
uporabnik poljubno nastavi do stopinje natančno. Prenosni vaporizerji so preprosti za
uporabo, po obliki pa lahki in kompaktni ter
kot taki primerni za vsak žep.

Odsotnost toksičnih substanc in
kancerogenih snovi

Nekatere telesu škodljive substance, kot je
ogljikov monoksid, se pri uporabi z vaporizerjem zaradi odsotnosti plamena sploh ne tvorijo, druge pa so prisotne v znatno manjši količini. Aktivne sestavine se iz zelišč v obliki pare sproščajo že pri 160°C ter vse do 240°C, kar
je tudi temperaturni obseg, ki ga lahko doseže večina žepnih vaporizerjev. Za primerjavo
vzemimo cigareto, v kateri lahko žerjavica doseže tudi prek 700°C, kar je skoraj štirikrat previsoka temperatura za optimalno uživanje zelišč, zato se pokvarita učinek ter okus, tvori pa
se grenak dim.

Uporabljamo jih za vsa zelišča in

Prodajne uspešnice
Najbolj pomembno pri izbiri vaporizerja je, da se
najprej seznanite z različnimi lastnostmi, ki jih
imajo različne naprave in tako izberete tisti vaporizer, ki vam je resnično pisan na kožo. Tukaj je na
kratko opisanih nekaj prodajnih uspešnic, kar vam
lahko poenostavi izbiro odličnega vaporizerja.
Focusvape PRO nudi vse, kar bi si lahko želeli,
jasen OLED ekran s prikazom temperature in nivoja baterije, keramično hitro-grelno komoro
ter menjalno baterijo 18650. Dokupite mu lahko
tudi vodni filter.
VaxPlus ima moderen ekran, ki ga upravljamo
kar z gumbi na dotik, napravo pa odklenemo/
zaklenemo tako, da jo stresemo. Ima menjalno
baterijo ter večjo keramično hitro-grelno komoro. Ob nakupu vam vaporizer.si poleg gratis
mlinčka podari še torbico za nošenje.
Fenix 2.0 je nemški vaporizer višjega kakovostnega razreda ter nudi najnovejši konvekcijski
način segrevanja. Vgrajena je dvojni ekran in
zmogljiva 4400mAh baterija, ki jo lahko polnimo s hitrim polnilcem.
Fenix Mini je ena izmed najugodnejših naprav z
najnovejšim konvekcijskim segrevanjem, ki pari
doda resnično dober in bogat okus. Naprava
ima jasen ekran in je na voljo v lepih barvnih
kombinacijah.
Arizer Extreme Q je kanadski namizni vaporizer,
primeren za uporabo več oseb. Nima baterije,
saj se priključi kar v hišno vtičnico. Omogoča
uporabo s cevjo, ali pa vam z okusno paro napolni priložen balon. Vgrajen ima ventilator, led
luči ter pride v kompletu z daljincem.
(P.R.)

cvetove industrijske konoplje

Prodajalna www.vaporizer.si

Pogosto se uporabljajo za meto, meliso, timijan, materino dušico, žajbelj proti prehladu in
ostala neškodljiva zelišča. Mnoge travniške
rastline so spomladi in poleti na voljo skoraj
na vsakem travniku, le nabrati in posušiti jih
je treba.
Zadnje čase močnejši pomen dobiva tudi uživanje industrijske konoplje C. sativa s celo paleto legalnih kanabinoidov (CBD, CBN, CBC,
CBDA ...), ki lahko blagodejno učinkujejo na
človeško počutje in zdravje

Zanesljiva slovenska spletna prodajalna
www.vaporizer.si že vrsto let skrbi za kvalitetno in ugodno ponudbo priljubljenih vaporizerjev. Vse naprave imajo vsaj 12 mesečno
garancijo. Naročeno napravo kupec običajno prejme že naslednji dan, na voljo pa imajo vse najpogostejše plačilne metode.
V mesecu decembru vam ekipa vaporizer.si
ob nakupu katerekoli naprave doda še darilo
- brezplačni mlinček za zelišča.
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