
Tevan Milk Eucamint is een geconcentreerde geurstof 
voor stoombaden en sauna’s. Milk Eucamint is 
gebaseerd op natuurlijke eucalyptusolie en munt en 
versterkt de geurbeleving in wellness accommodaties. 
Met Milk Eucamint wordt het effect van een stoombad 
versterkt, de ademhaling verlicht en de transpiratie 
gestimuleerd. 

STOOMBADEN
1. Schudden voor gebruik
2. Voeg het product toe aan het doseersysteem

SAUNA’S
1. Schudden voor gebruik 
2. Doseer het product
3. Breng de kachel op temperatuur
4. Giet een kleine hoeveelheid verdunde geurstof
 over de stenen
5. Herhaal naar wens

DOSERINGEN

VOORDELEN
• Gebaseerd op natuurlijke oliën
• Combinatie van eucalyptus en mint zorgt voor 
 een frisse geurbeleving
• Versterkt het effect van een stoombad
• Verlicht de ademhaling
• Stimuleert transpiratie

SPECIFICATIES
pH-waarde:  7 (10% oplossing)
Bevat:   geurstoffen, emulgatoren, water

TEVAN TIPS
 Vloeistof verdampt niet goed 
Wanneer de vloeistof niet goed verdampt in de sauna, kan 
het zijn dat u te veel product tegelijk op de stenen giet. 
Verder is het belangrijk dat de temperatuur van de kachel 
hoog genoeg is.

 Geurbeleving 
Bent u op zoek naar een andere geurbeleving, maar wel 
dezelfde werking? Kies dan voor Milk Eucamint, onze 
andere geurstof voor stoombaden en sauna’s.
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Welk product u nodig heeft en hoe u dit product gebruikt, is afhankelijk van uw situatie. Als u niet het gewenste resultaat krijgt, kan het zijn dat u het 
product verkeerd toepast of een verkeerd product gebruikt. Wij komen daarom graag bij u langs om u te adviseren.

Handmatig doseren Doseerunit

Maximaal 15 ml op 1 liter 
water

Gebruiksklaar ingesteld
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