
ПРЕДИМСТВАТА:
- Спомага извеждането на вредни за тялото токсини,
- Обогатява водата с полезни за човешки организъм минерали, 
регулира обмяната на веществата,

- Намалява водните клъстери (51,497 Hz), с което подпомага 
хидратацията на клетките,

- Увеличава усвояване на полезни минерали,
- Намалява риска от диабет, канцерогенни заболявания, регулира 
високо кръвно налягане,

- Неутрализира отговорните за стареене на клетките свободни 
радикали,

- Подобрява вкусът на водата,
- Увеличава pH, понижава ORP на водата,
- Съвместим с повечето от  системите за пречистване на питейна 
вода,

- Продава се окомплектован с присъединителни фитинги и скоби. 
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Описание на йонизатора:
S-L-FIR-BIO  линеен йонизатор за вода.

Ефективно повишава pH, алкализира и 
структурира вода. Понижава ORP, намалява 
водните клъстери, обогатява водата с 
полезни минерали. 

Йонизаторът се предлага с 
присъединяване бързи връзки тип QM.
Окомплектован с фитинги и скоби 
осигуряващи бърз и безпроблемен монтаж.
S-L-FIR-BIO може да бъде инсталиран на 
всяка стандартна система за обратна 
осмоза.
S-L-FIR-BIO притежава валидно 
удостоверение на Полски институт по 
хигиена (PZH) за  контакт с питейна вода.

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

-  размери: 2,5" x 11"
-  нивото на ORP: -200 mV
-  pH на водата: 8,5
-  ниво на минерализация (TDS): 30 - 40 ppm
-  раб. темп.: 2° C - 45° C
-   живот: 6000 литра 

Линеен йонизатор на вода
здравословна антиоксидантна алкална вода във Вашия дом

Патентована технология, 
качествено изпълнение. 

simply better

Съвместим със системи за 
обратна осмоза.

Ефективно понижава ORP и 
повишава pH на водата.

Присъединяване с бързи 
връзки (QM) позволява бърза 
подмяна на филтъра без 
специални уреди и тефлонова 
лента.
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Какво е ORP на водата?

Какво представляват свободните радикали?

ORP потенциал (наричан още Редокс) е параметър 
измерващ свойството на дадено вещество да окислява 
или редуцира други вещества. Когато водата е с 
положителен редокс потенциал (+200 mV ), тя съдържа 
свободни радикали, които могат да причинят повреди в 
клетките на живите организми. 
Когато  ORP потенциалът на водата е отрицателен напр. 
-200 mV,  това означава, че тя притежава способност да 
неутрализира свободни радикали (редукционни 
свойства).  

Свободните радикали са атоми с липсващи електрони. 
Когато в организма ни редовно попада голямо 
количество от тях, те повреждат белтъчините и 
причиняват: атеросклероза, туморни образувания, 
преждевременоо остаряване и редица други опасни 
явления. 

Свободните радикали могат да достигнат до нашето 
тяло чрез вода с положителен ОРП потенциал.
Фактори, допринасящи за образуването на свободни 
радикали: употреба на алкохол, стрес, интензивно 
физическо натоварване, фармакологични вещества 
(лекарства), изгорели газове, пестициди, никотин и 
цигарен дим.

Водата с отрицателен ORP потенциал е естествен 
антиоксидант, който по радикален унищожава 
свободните радилкали, като по този начин защитава 
тялото ни от вредните им ефекти.
ORP метри се използват за измерване на водния 
потенциал.
Заключение:
По-ниският ORP потенциал означава по-здравословна 
вода за нашето тяло.
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СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ ЧИСТА ОСМОТИЧНА ВОДА И ОСМОТИЧНА ВОДА СЛЕД ФИЛТРАЦИЯ С  S-L-FIR-BIO
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