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Link do produktu: https://inhalatorywodoru.pl/butelka-ca-306-biala-p-8.html

Butelka CA-306 Biała
Cena brutto

499,00 zł

Cena netto

405,69 zł

Cena poprzednia

599,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Numer katalogowy

0000CA306B

Opis produktu
DUŻA BUTELKA DO PRODUKCJI WODY WODOROWEJ I
OZONOWANEJ
CA-303 400ML NIEBIESKA
Butelka wodorowa to nowoczesny i praktyczny sposób na produkcję wody wodorowej. Dzięki niewielkim rozmiarom zabierzesz
ją ze sobą dosłownie wszędzie. Sprawdzi się idealnie w domu, w pracy a nawet podróży. Woda wodorowa jest najsilniejszym
antyoksydantem. Co za tym idzie, stanowi ona najskuteczniejszą broń w walce z wolnymi rodnikami. Posiada ponadto szereg
właściwości do których należy poprawa kondycji skóry, poprawa odporności, działanie przeciwstarzeniowe czy poprawa jakości
snu i zmniejszenie oznak zmęczenia. Dodatkowym atutem jest także możliwość inhalacji poprzez kaniulę podłączoną do
butelki.
Do największych zalet butelki należy przede wszystkim wydajność na poziomie nawet 5000 ppm. Urządzenie ma 400ml
pojemności, a do jego produkcji wykorzystano wysokiej jakości, borowokrzemianowe szkło i dedykowane komponenty
stworzone z membrany protonowej i powłoki platynowej. Dzięki wspomnianym atrybutom, opisywana butelka jest najlepszym
poręcznym urządzeniem dostępnym obecnie na rynku.
Butelka pozwala również na wytworzenie wody ozonowanej .Proces polega na rozpuszczeniu w wodzie ozonu gazowego, który
rozbija bakterie i wirusy, a także dzięki rozproszeniu ich do roztworu zapobiega ich odnowie. Ozonowanie wody sprawia, że
woda otrzymuje dużo lepsze parametry. Doskonale oczyszcza z bakterii, drobnoustrojów oraz wirusów. O efektywności
ozonowania wody dowodzi fakt, iż niszczy pałeczki okrężnicy (bakterie E. coli) aż 3 krotnie szybciej niż popularny chlor.
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Nasza firma jest autoryzowanym przedstawicielem producenta butelek do wytwarzania wody wodorowej Cawolo
i świadczy gwarancję, serwis oraz wsparcie techniczne.

Zalety Butelki:
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Wykorzystanie membrany protonowej;
Dwa poziomy stężęnia;
Produkuje wysokie stężenie wodoru molekularnego;
Możliwość inhalacji wodorem molekularnym za pomocą butelki;
Wykorzystuje technologię SPE;
Wydajność: 1,5 do 3 PPM po 5 minutach pracy, 2 do 5 PPM przy 10 minutach (PPM)
Dwa tryby pracy – 5 minut lub 10 minut;
Pojemność 200ml.

Butelki Wodorowe to innowacyjne urządzenia skonstruowane przy współpracy z najlepszymi specjalistami i poparte wieloma
badaniami laboratoryjnymi. Wykorzystanie membrany protonowej gwarantuje produkcje wodoru molekularnego na wysokim,
ale i całkowicie bezpiecznym dla człowieka poziomie. Do innych zalet tego urządzenia należą między innymi mały rozmiar i
poręczność.

Butelka do wytwarzania wody wodorowej pozwala na utrzymanie ciągłości kuracji wodorem molekularnym. Dzięki swojemu
design’owi, i zachowanej przy tym poręczności, idealnie sprawdzi się w każdym warunkach.

wygenerowano w programie shopGold

Butelki do produkcji wody wodorowej to urządzenia wyposażone w membrany PEM, które w procesie elektrolizy produkują
czysty wodór (bez mieszania z tlenem). Dzięki połączeniu technologii wytwarzania SPE (stałych elektrolitów polimerowych) w
podwójnej komorze PEM (membrany wymiany protonów) uzyskuje się czysty wodór, bez jednoczesnego wytwarzania
szkodliwych gazów takich jak chlor czy ozon.

Właściwości wody wodorowej:

Poprawia kondycję skóry;
Działa przeciwstarzeniowo;
Wspiera procesy metaboliczne;
Wspomaga naprawę tkanek;
Poprawia jakość snu;
Redukuje zmęczenie;
Zmniejsza stres oksydacyjny;
Wspomaga regenerację po wysiłku fizycznym;
Poprawia odporność.
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Wodór molekularny to nietoksyczny, bezbarwny i bezwonny gaz naturalnie występujący w przyrodzie. Choć znany jest od
kilkuset lat, dopiero w 2007 r. zespół dr Shigeo Ohta skazał że ma on potencjał jako skuteczny przeciwutleniacz w
zastosowaniach profilaktycznych i terapeutycznych. Od wspomnianego momentu powstało ponad 1200 prac badawczych,
udowadniających jego skuteczność. Jeśli są Państwo zainteresowani najnowszymi badaniami dotyczącymi wodoru
molekularnego, znajdują się one na stronie internetowej Molecular Hydrogen Institute.

Butelka wodorowa jest dedykowana do codziennego użytku i sprawdzi się w każdych warunkach. Nasza firma jest
autoryzowanym przedstawicielem producenta inhalatorów Cawolo i świadczy gwarancję, serwis oraz wsparcie techniczne.

Instrukcja Butelki do produkcji Wody Wodorowej CA-306:

Dowiedz się więcej o wodoroterapii:

Nasze urządzenia zostały dopuszczone i certyfikowane do sprzedaży w Polsce oraz Unii Europejskiej.
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