
Liniowy jonizator wody

ZALETY:
- Usuwa szkodliwe dla organizmu toksyny, 
- Wzbogaca wodę w pierwiastki mineralne niezbędne dla organizmu 
  ludzkiego, takie jak: wapń, potas, sód i magnez, poprawiając tym samym 
  metabolizm organizmu,
- Zmniejsza klastery wody (51,497 Hz), powodując trzykrotnie 
  szybsze nawadnianie organizmu,
- Zwiększa przyswajalność związków mineralnych przez organizm,
- Zmniejsza ryzyko zachorowań na cukrzycę, choroby nowotworowe, 
  choroby układu ciśnienia
- Skutecznie zmiata wolne rodniki odpowiedzialne 
  m.in. za starzenie się organizmu,
- Poprawia smak wody,
- Skutecznie zwiększa pH oraz obniża ORP wody,
- Kompatybilny z większością systemów filtrujących dostępnych na rynku.
- W sprzedaży oferowany z kompletem przyłączy.

Opis produktu:

www.supremefilters.com

S-L-FIR-BIO 2,5" liniowy jonizator wody.

Skutecznie podnosi pH, jonizuje i alkalizuje wodę 
(zmiata wolne rodniki). Obniża potencjał ORP, 
zmniejsza klastery wody, a także wzbogaca wodę w 
pierwiastki mineralne takie jak : wapń, magnez, sód 
i potas.

Jonizator dostępny jest w sprzedaży w wersji                
z przyłączem typu szybkozłącza QM, dzięki temu 
instalacja/wymiana jest bardzo szybka i łatwa. 
Połączenie QM eliminuje konieczność użycia 
„taśmy teflonowej” lub innych uszczelniaczy.

Dodatkowo zestaw zawiera komplet przyłączy, 
które umożliwią szybką oraz łatwą instalację.

Liniowy jonizator wody kompatybilny jest                          
z większością systemów dostępnych na rynku. 
Posiada aktualny atest PZH, który dopuszcza 
produkt do kontaktu z wodą pitną.

Informacje techniczne:

- wymiary: 2,5" x 11"
- poziom ORP: -200 mV
- pH wody: 8,5
- poziom zmineralizowania wody (TDS): 30 - 40 ppm
- temp. pracy: 2° C - 45° C
- żywotność: 6000 litrów

zdrowa alkaliczna oraz jonizowana woda w Twoim domu

Opatentowana technologia, 
wysoka jakość wykonania. 

Połączenie typu QC 
(szybkozłączka QM), zapewnia 
szybką instalację/wymianę, bez 
użycia specjalistycznych narzędzi 
oraz dodatkowych uszczelniaczy 
typu taśma teflonowa.

simply better

Pasuje do większości systemów 
filtrujących dostępnych 
na rynku

Skutecznie obniża ORP oraz 
podnosi pH wody.
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Wszystkie zdjęcia, znaki towarowe, logo oraz wszystkie inne prawa własności intelektualnej są wyłączną własnością firmy Polaqua Group Sp. Jawna.
Kopiowanie, wykorzystywanie w całości lub we fragmentach, bez pisemnej zgody jest zabronione.

Co to jest ORP wody?

Co to jest wolny rodnik?

Potencjał ORP (inaczej potencjał Redox), jest potencjałem 
oksydacyjno-redukcyjnym (utleniająco-redukcyjnym).                  
W wodzie z dodatnim np. +200 mV potencjałem mogą 
pojawiać się szkodliwe dla organizmu wolne rodniki.

Z kolei ujemny potencjał ORP np. -200 mV oznacza wodę, 
która posiada zdolności utleniające (redukujące).  

Wolny rodnik jest niesparowanym atomem. Gdy występuje    
w nadmiarze w naszym organizmie może przyczyniać się  
powstawania groźnych chorób takich jak: miażdżyca, 
choroby nowotworowe, przyczynia się także do starzenia się 
organizmu, poprzez wyniszczanie białek w naszym 
organizmie. 

Wolne rodniki mogą docierać do naszego organizmu                     
np. poprzez wodę z dodatnim potencjałem ORP.

Czynniki przyczyniające się do powstawania wolnych 
rodników:
alkohol, stres, intensywny wysiłek fizyczny, substancje 
farmakologiczne (leki), spaliny, pestycydy, nikotyna i dym 
papierosowy.

Taka woda staje się naturalnym antyoxydanentem, który 
skutecznie zmiata wolne rodniki, chroniąc w ten sposób 
nasz organizm przed ich szkodliwym działaniem.
Do pomiaru potencjału wody służą np. elektroniczne 
mierniki ORP. 

Podsumowanie:
Im niższy potencjał ORP tym woda zdrowsza dla naszego 
organizmu.
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CZYSTA WODA OSMOTYCZNA ORAZ WODA OSMOTYCZNA PO PRZEPŁYNIĘCIU PRZEZ WKŁAD S-L-FIR-BIO
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