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Oxygenics Takes The Globe By Storm

Freq is the largest-circulated lifestyle technology magazine in 
Cyprus, Greece. It is the only dual-language publication of its kind 
that hosts English and Greek language content simultaneously.

The August edition of Freq magazine is the first of many global 
magazines that plan to publish information about Oxygenics 
showerheads in the upcoming months.  

The Oxygenics shower phenomenon that has been capitivating 
Americans for over 25 years is expanding to parts all over the globe.  
Soon everyone all over the world will be enjoying the unique 
showering experience of Oxygenics.
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Δεν μας έχει εκπλήξει το γεγονός πως η 
Artista 730E ραπτομηχανή έχει διαλεχτεί 
ως Best Buyαπό το περιοδικό Consumers 
Digest. Αυτή η εναλλακτική ραπτομηχανή 
ενσωματώνει τόσες πολλές πρωτότυπες 
λειτουργίες που μπορείτε πια μετατρέψετε 
όλες τις τρέλες σας ιδέες ραψίματος σε 
πραγματικότητα. Η Artista ελέγχεται με 
ένα λειτουργικό σύστημα της Microsoft 
Windows, το οποίο σε σειρά ελέγχεται από 
την πολύχρωμη  LCD οθόνη που προσφέρει 
μαθήματα για γραφικά. Μπορείτε μετά να 
δημιουργήσετε σχέδια κεντητικής.  H Artista 
έχει την ικανότητα να επικοινωνεί με τον ΗΥ 
σας μέσω USB και το συμπεριλαμβανόμενο  
USB Stick κατέχει μια πληθώρα από σχέδια 
και αρκετό χώρο για να αποθηκεύετε και τα 
δικά σας σχέδια.  Επιπρόσθετα, η μηχανή 
περιλαμβάνει το Bernina Stitch Regulator, το 
οποίο ρυθμίζει αυτόματα τις ευθείες και zigzag 
βελονιές σε μεταβλητά μήκη, επιτρέποντας 
σας να δημιουργείτε ραψίματα ελεύθερων 
σχημάτων με πλήρης αυτοπεποίθηση.  Η 
Artista κλιμακώνει επίσης κεντημένα σχέδια 
και γράμματα με την αλλαγή του αριθμού 
ραφών, κρατώντας έτσι τις λεπτομέρειες σας 
ακριβείς και την αφή των κεντημάτων ομαλή. 
Μπορείτε να διαλέξετε από 850 είδη ραφών, 
6 αλφαβητικά στυλ, 10 τρύπες για κουμπιά, 
διάφορα μεγέθη ραφών και πολλά άλλα. Εάν 
ενδιαφέρεστε σοβαρά με την πρωτότυπη 
ραπτική, αυτό το προϊόν υπόσχεται να 

επεκτείνει τις επιλογές σας. 
After reading about this product, it comes as no 
surprise that the Artista 730E has been selected 
as a Best Buy by Consumers Digest Magazine. 
The alternative sewing machine packs every 
feature you can imagine to turn your sewing 
ideas into reality. The sewing machine runs 
with a Microsoft Windows Powered operating 
system, which is controlled via the colourful 
LCD screen that lets you get on screen help 
and graphics tutorials.  You can then import 
and export embroidery designs and access 
the myartista portal, a website exclusively for 
artista 730E and 200E owners. Artista uses 
the latest USB technology for rapid and direct 
communication between your Artista and your 
PC. The included Bernina USB Stick contains 
a wealth of designs and has room for you to 
store your own designs. In addition to this, 
the machine incorporates a patented Bernina 
Stich Regulator, which automatically regulates 
straight and zigzag stitches at variable lengths, 
enabling you to create consistent free-motion 
stitching with complete confidence. The Artista 
also rescales embroidery designs and alphabets 
by changing the stitch count, keeping details 
sharp and textures smooth. You can chose 
from up to 850 stitches, 6 alphabet styles, 10 
button holes, 31 quilting styles, different stitch 
widths and many more. If you’re a fan of unique 
tailoring, the possibilities that this machine 
offers are endless. <

Ράπτο-δημιουργίες

Εάν σας λέγαμε πως αυτό το ντους από την 
Oxygenics μπορεί να επαναφέρει μια νεότητα στο 
δέρμα σας, εξοικονομώντας σας παράλληλα και 
νερό, θα μας πιστεύατε; Οι ειδικοί του χώρου έχουν 
ενθουσιαστεί πολύ με το νέο προϊόν και τα οφέλη του. 
Η αεριωθούμενη μηχανή της συσκευής απορροφά 
συνεχώς φρέσκο αέρα, εμποτίζοντας τον στο νερό. 
Το νερό του ντους σας είναι τότε εμπλουτισμένο με 
αναζωογονητικό οξυγόνο που θα αφήσει τα μαλλιά 
και δέρμα σας 10 φορές καθαρότερα. Παράλληλα 
όμως, ο σχεδιασμός του ντους υπόσχεται να σας 
εξοικονομήσει νερό. Δεν μας πιστεύετε; Ψάξετε το και 
εσείς, και θα δείτε πως το συγκεκριμένο ντους έχει ήδη 
εντυπωσιάσει ανθρώπους από όλο το κόσμο.  

If we told you that this Oxygenics Shower Head could make your skin look younger 
whilst paying for itself in water conservation, would you believe us? Fitness experts and 
professionals of the field are raving about this product and its benefits. The jet engine 
of the shower head continually sucks in fresh air and infuses it into the water creating 
a powerful Oxygenating spray of revitalising oxygen enriched water. Showering with 
Oxygenics will apparently leave your hair and skin squeaky clean by putting 10 x more 
oxygen on the surface of your skin and exfoliating at the same time.  Parallel to this 
because of its design the Oxygenics Shower head will save you money on your water bill. 
Too good to be true? Well don’t take our word for it, check it out. <
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