Műszaki adatok:
Oxigénkoncentráció:
Üzemfeszültség:
Teljesítmény:
Súly:
Méretek:
Ionizáció:
Tömlőhossz:

max. 6 l/perc
max. 6 l/percnél 90 ± 3%
230V / 50Hz
460W
kb. 21 kg
Sz 21,5 cm x H 55 cm x M 55 cm
5 millió negatív oxigénion
200 cm

Aeroszol spektrum:
Max. párakibocsátás:
Üzemfeszültség:
Használat típusa:
Méretek:

0,5 től 5 mikron
8 l/perc (baktériumszűrő)
230V / 50Hz
tartós üzem
Sz 30 cm x H 30 cm x M 70 cm
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A tengeri levegő bizserget akár a pezsgő…
köszönhetően a negatív töltetű ionoknak,
melyek hullámtöréskor szabadulnak fel

A stressz, a környezeti ártalmak
valamint paradox módon éppen a folyamatos öregedés ténye feszültté tesz, alvás-,
koncentrációzavart, kimerültséget, bőrproblémákat, allergiát, és légúti
megbetegedéseket okoz.
Ezek a panaszok a tenger gyógyító hatásának köszönhetően nagyban enyhülnek,
mivel a stimuláló tengeri klíma egy igazi erőforrás testnek és léleknek egyaránt.
SeaClimate Medical Edition termékünkkel a saját tengeri klímáját költöztetheti
otthonába.
Oxigén és ionizáció
Az oxigén a testben lezajló összes folyamatban kulcsfontosságú. Oxigén nélkül
köztudottan nincs élet. A negatív ionokkal telített oxigén lényegesen gyorsabban hat
a „normál” oxigénhez képest azáltal, hogy meggyorsítja az oxigén szállítását a
tüdőből a vérbe, továbbá SeaClimate Medical Edition termékünknek köszönhetően a
bőrből is, elősegíti a sejtek közti jobb oxigénáramlást, valamint optimalizálja az
életfolyamatok fenntartásához szükséges oxigénfelhasználást.
Az oxigénalkalmazások növelik a teljesítőképességet, lerövidítik a súlyos betegségek
utáni lábadozási időt, gátolják az öregedést, és természetes védelmet biztosítanak.
testünknek. A több oxigén javítja az ellenállóképességet, mintegy belső
kozmetikumként működik. A sejtek aktívabban dolgoznak, és ez a „tengeri egészség”
alapja.
A negatív ionok hatása sokrétű:
A szoba levegőjét megtisztítják a portól, vírusoktól, és baktériumoktól. Az ionizált
oxigén aktív oxigén.
Az ionizált oxigén és sósvíz kombinációja egy újfajta alkalmazás, de hatását neves
szakértők évtizedek óta vizsgálják, és dokumentálják. Ezért látogatják a tengert
gyakorta gyógyulás céljából is.

SeaClimate a sugárzó külsőért

Merítsen a tenger gyógyító erejéből….

A só az anyag
mely a víz mellett egyedülálló helyet foglal el az emberi anyagcsere
folyamatokban. A sókristály feloldódik a vízben, és sólé keletkezik. Ha a sólé
elpárolog, megmarad a só. Ez az átalakulási képesség kiemelt fontosságú
testünk számára, mivel sejtanyagcserénk ezen alapszik.
Sóval az egészséges, szép bőrért és a tiszta légutakért
A SeaClimate Medical Edition egy olyan dús sóoldat - melyhez a felhasznált só
a Holt-tengerből származik - és koncentrált, ionizált oxigén alkotta finom pára
kombinációjára épül, melynek részecskéi mélyen hatolnak a légutakba, és
megtisztítják őket.
Ellentétben a hagyományos inhalációs technikákkal, ez a sólé-oxigén keverék
nem csak a tüdőbe áramlik be, hanem a bepárásított kabinban a bőrön
keresztül - mely a legnagyobb kiterjedésű légzőszervünk - egész testünk képes
felvételére.
Bőrünk bársonyosabb lesz, és öregedésgátló hatás lép fel, mely azonnal
érezhető.
SeaClimate a sugárzó külsőért
A Holt-tengerben található só a normál konyhai sóhoz képest teljesen más
összetételű. Míg a konyhai só jórészt nátriumból és klórból áll, úgy a Holttengerből származó só fő alkotórészei a kálium és a magnézium.
Semlegesítő hatásának köszönhetően a só a zsíros, száraz és beteg bőrre
egyaránt kiegyensúlyozó és gyógyító hatással van.
Ezért kiváltképp bőrbeteg emberek utaznak a Holt-tengerhez problémáik
enyhítése céljából, bár a jótékony hatás hazaérkeztük után nem tart ki sokáig.

SeaClimate termékünkkel azonban bármikor meríthet a tenger gyógyító
erejéből saját, otthoni kabinjában.

