Zdrowe życie
zaczyna się
ODE MNIE

Ogromny postęp cywilizacyjny zagwarantował zaspokojenie wielu naszych materialnych potrzeb, ale
przyniósł również wiele niebezpieczeństw dla naszego zdrowia.
Nasze codzienne pożywienie (owoce, warzywa, zboża,
mięso, owoce morza) zawiera mnóstwo pestycydów, chemikalia, nawozy, hormony, osady i inne
niebezpieczne elementy. Te początkowo nieszkodliwe substancje osłabiają nasz organizm w miarę
długotrwałego stosowania, a szkodliwe efekty mogą
być przekazywane następnemu pokoleniu. Zapach
formaldehydu w odnowionym domu, bakterie na
sztućcach, butelkach, zabawkach, bieliźnie etc.
Wszystko to niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie.
Pytaniem jest, jak możemy temu zaradzić?

Celem uzyskania dalszych informacji, skontaktuj się z:

TIENS Sp. z o.o.
ul. Podchorążych 39a
00-722 Warszawa
Poland
tel.

+48 22 621 90 90

www.tienspolska.pl

Naturalny strażnik
antybakteryjny

Ozon (O3) jest skutecznym naturalnym środkiem utleniającym. Zabija bakterie, wirusy i inne mikroorganizmy, niszcząc 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 TIENS 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 urządzeniem
służącym poprawie jakości naszego życia oraz
warunkówp racy.

Zalety technologiczne

A. Certyfikat bezpieczeństwa (CE)
B. 3 patenty: projekt zewnętrzny, projekt strukturalny
i okrągła bezpieczna budowa

Obsługa i funkcje

1. Unieszkodliwianie pestycydów i innych toksyn
znajdujących się w żywności
Żywność należy umieścić w pojemniku szklanym
lub plastikowym (ozonator ma standardową możliwość oczyszczania jednorazowo do 5 kg żywności
umieszczonej w wodzie). Na dnie pojemnika należy
umieścić napowietrzacz (połączony plastikową rurką
z wylotem ozonatora), a następnie napełnić pojemnik
wodą. Ozonator powinien być umieszczony powyżej
lustra wody! Teraz można rozpocząć ozonowanie.
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, że
żywność jest czysta i zachowuje wszystkie wartości
odżywcze.
2. Zabijanie bakterii, sterylizacja, przedłużanie
świeżości produktów
Włóż żywność do plastikowej torebki lub zamykanego
pojemnika i wypełnij go ozonem, a następnie szczelnie zawiąż lub zamknij. Żywność pozostanie świeża
dwa razy dłużej.
3. Odkażanie oraz mycie naczyń kuchennych,
ręczników, ubrań, etc.
Przedmioty, które chcemy umyć i oczyścić należy
umieścić wraz z napowietrzaczem na dnie plastikowego lub szklanego pojemnika wypełnionego wodą.
W trakcie ozonowania, po upływie 10–20 minut, należy dodać niewielką ilość detergentu, który usunie

zarazki oraz dokładnie oczyści znajdujące się w pojemniku przedmioty. Ozonator musi być umieszczony
powyżej lustra wody!
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 może pracować do 30 minut. Można wchodzić do takiego pomieszczenia dopiero
po upływie 15 minut od czasu zakończenia pracy
urządzenia. Po ozonowaniu należy przewietrzyć
pomieszczenie.
Ozon usuwa szkodliwe substancje wydzielane przez
farby, meble i podłogi, toksyczne chemikalia, naturalne gazy oraz tlenek węgla. Likwiduje wszystkie przykre zapachy, np. dym papierosowy, zapach stęchlizny, zapachy kuchenne i inne.
Uwaga: Nie przebywaj w pomieszczeniu w trakcie
ozonowania!
6. Pozostałe korzyści
Usuwa nieprzyjemny zapach z lodówki, szafy, samochodu itp.
Sterylizuje akwarium, zwiększa w nim zawartość tlenu
i utrzymuje ryby w świetnej kondycji.

