„Zdrowe życie zaczyna sie ODE MNIE”
OZONATOR TIENS
Ogromny postęp w cywilizacji usatysfakcjonował wiele naszych materialnych
potrzeb, ale przyniósł również wiele niebezpieczeństw dla naszego zdrowia.
Nasza dzienna dawka owoców, warzyw, ryżu, mięsa i owoców morza zawiera
mnóstwo pestycydów, chemikalia, nawozy, hormony, osady i inne
niebezpieczne substancje. Te z początku nieszkodliwe substancje będą jednak
osłabiać nasz organizm w późniejszym terminie, a szkodliwe efekty mogą być
nawet przekazane naszemu następnemu pokoleniu. Zapach formaldehydu w
odnowionym domu, bakterie na sztućcach, butelkach, zabawkach, bieliźnie etc.
A wszystko to podważa nasze zdrowie. Pytaniem jest, jak możemy ten stan
rzeczy poprawić?

Naturalny środek bakteriobójczy
Ozon(O3) jest skutecznym naturalnym środkiem utleniającym. Może zabijać
bakterie, wirusy i inne mikroorganizmy przez utlenianie, które niszczy ich
strukturę rozrodczą. Ciekły ozon jest jeszcze bardziej skuteczny. Woda,
żywność i sprzęt czyszczone ozonem są całkowicie pozbawione substancji
szkodliwych dla organizmu. Jego właściwości bakteriobójcze są
najskuteczniejsze spośród wszystkich innych środków sterylizacyjnych.

Parasol ochronny dla zdrowego życia.
Ozonator TIEN jest wynikiem połączenia wiedzy z dziedziny mikrobiologii,
elektroniki oraz inżynierii przemysłowej. Urządzenie z powodzeniem
wykorzystuje wyjątkowe właściwości ozonu (O3) dla potrzeb życia
codziennego. Posiada ono funkcję sterylizacji i odkażania, zapewnia
antyseptyczność i świeżość, unieszkodliwia pestycydy, a w ten sposób
rozwiązuje powszechnie występujące problemy związane ze złą jakością
powietrza, a także obecnością bakterii w domach oraz pomieszczeniach
biurowych. Ozonator TIENS jest więc niezwykle ważnym narzędziem
służącym poprawie jakości naszego życia oraz warunków pracy.

Zalety Technologiczne
A. Certyfikat bezpieczeństwa (CE)
B. 3 patenty: Projekt zewnętrzny, projekt strukturalny i okrągła
bezpieczna budowa
C. Testowany i certyfikowany przez właściwe urzędy

Obsługa i funkcje:

1. Unieszkodliwianie
świeżości.

pestycydów,

sterylizacja,

przedłużanie

Po podłączeniu zasilania, żywność należy umieścić w pojemniku (urządzenie
ma standardową możliwość oczyszczania 5 kg) . Na dnie pojemnika należy
umieścić napowietrzacz, a następnie napełnić pojemnik wodą. Aby utlenić
pestycydy znajdujące się na np. owocach lub warzywach, urządzenie powinno
pracować przez 3-10 minut. Metoda ta pozwala uniknąć konieczności
stosowania wysokich temperatur i gwarantuje, żywność jest czysta, bez
zmniejszania jej wartości odżywczych.
2. Odkażanie i odświeżanie mięsa.
Po podłączeniu zasilania, mięso należy umieścić w pojemniku (urządzenie ma
standardową możliwość oczyszczania 5 kg). Na dnie pojemnika należy
umieścić napowietrzacz, a następnie napełnić pojemnik wodą. Aby skutecznie
usunąć z mięsa bakterie i przedłużyć jego świeżość, urządzenie powinno
pracować przez 10-20 minut.
3. Odkażanie oraz mycie naczyń kuchennych, ręczników, ubrań, etc.
Przedmioty, które mają zostać umyte i oczyszczone należy umieścić wraz z
napowietrzaczem na dnie pojemnika wypełnionego wodą. Po upływie 10-20
minut należy dodać niewielką ilość detergentu, który usunie zarazki oraz
dokładnie oczyści znajdujące się w pojemniku przedmioty tak, że staną się jak
nowe.
4.

Sterylizacja skóry.

Stosowanie wody ozonowanej do mycia rąk oraz stóp jest całkowicie
bezpieczne. Szczególnie dobre rezultaty może przynieść przemywanie taką
wodą skóry ze zmianami grzybiczymi.

5. Oczyszczanie powietrza w pomieszczeniach.
Należy sprawdzić, czy pomieszczenie jest zamknięte. Urządzenie powinno
pracować przez 30 minut (wewnątrz nikt nie może przebywać). Ludzie mogą
wchodzić do takiego pomieszczenia dopiero po upływie 15 minut od czasu
zakończenia pracy urządzenia.
6. Niszczenie bakterii, zwiększanie ilości tlenu w akwarium.
Na dnie akwarium należy umieścić napowietrzacz. Molekuły ozonu zaczynają
uwalniać w wodzie tlen, unieszkodliwiając w ten sposób bakterie, utleniając
zanieczyszczenia oraz zabezpieczając pokarm dla ryb przed zepsuciem.
Postępowanie w opisany powyżej sposób przez 5 minut dziennie, może
pomóc w ochronie ryb przed pasożytami, rumieniem, schorzeniami łusek oraz
bakteriami, które mogą pojawić się na ich skórze.

