Dbaj o jakość życia – używaj produktów wysokiej jakości

Generator wody wodorowej jonizator Q-cup
Generator Q-Cup wytwarza wodę nasyconą wodorem o koncentracji wodoru na poziomie nawet do
1200ppb i potencjale Redox -450~-550mV. (Parametry wody ściśle zależą od jej składu i jakości).
W urządzeniu zastosowano membranę SPE/PEM - podczas wzbogacania wody molekularnym wodorem
nie wytwarzane są szkodliwe produkty uboczne takie jak chlor czy ozon, co pozwala uzyskać wodę pitną
o najwyższej jakości. System EDC (Electrolysis Decalcification Cleaning) pozwala odkamienić i zdezynfekować urządzenie. Dodając szczyptę soli można wyprodukowąć ozonowaną wodę kwaśną, którą
można stosować jako naturalny środek do dezynfekcji i czyszczenia.

Jak działa woda wodorowa z Q-cup
• Poprawia poziom nawodnienia do 6 razy szybciej
• Pomaga przy leczeniu cukrzycy i nadciśnienia
• Działa jak naturalny silny przeciwutleniacz
• Poprawia wchłanianie składników odżywczych
• Poprawia funkcjonowanie przewodu pokarmowego
• Przeciwdziała procesom starzenia
• Wspomaga w stanach zapalnych
• Poprawia jakość snu
• Poprawia szybkość myślenia i pamięć

Mocne strony
• Przenośny i łatwy w obsłudze
• Potrzebujesz kilka min. aby uzyskać wodę bogatą w wodór
• Użyta najnowsza generacja membrany SPE-wodór i tlen są lepiej
oddzielone.
• System automatycznego oczyszczania elektrody (EDC)
• Wysokiej jakości elektroda tytanowa pokryta platyną
• Wysokiej jakości materiały 100% BPA Free
• Wyposażony w zawór uwalniający chlor i ozon
• Brak dodatkowych kosztów eksploatacji -nie potrzebuje filtra
Pojemność
Elektroda
Membrana
Filtr wymienny
Wymiary
Waga zestawu
Czas wytwarzania wody
wodorowej

300ml
Wykonana z tytanu,
pokryta platyną
SPE/PEM
brak
28 x 15 x 15 cm
410 g

„Idealny w podróży
– podwójne zastosowanie”

5 minut

0,8 - 1,2 ppm
*w zależności od jakości wody
Od -300 do -600mV
ORP
*w zależności od jakości wody
AC100~240V/50~60Hz,
Zasilacz
DC 5V/1,2 A
Polimerowa bateria litowa/
Typ baterii/pojemność
3.7V/1600mAh
Żywotność baterii/ilość cykli Do 20 x po naładowaniu baterii
Automatyczne czyszczenie
TAK
elektrody
5~30°C
Temperatura wody
1 rok
Gwarancja
W języku polskim
Instrukcja
Tajwan
Kraj produkcji

Stężenie wodoru w wodzie

"Generator Q-cup możesz kupić w Polsce www.jonizatory.eu"

