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PROBLEMY POWODOWANE PRZEZ ZANIECZYSZCZENIA

Świeże owoce i warzywa są smaczne 

i kolorowe, ale poza widocznymi 

gołym okiem pasożytami, na ich 

powierzchni mogą znajdować się 

również mikroskopijni truciciele 

w postaci bakterii, mikroorganizmów 

oraz innych szkodliwych substancji, 

które dostrzec można tylko za 

pomocą mikroskopu.

PASOŻYTY MIKROORGANIZMY BAKTERIE



PROBLEMY POWODOWANE PRZEZ ZANIECZYSZCZENIA

Ostre i przewlekłe zatrucia

Choroby rakowe

Choroby dziedziczne

Choroby i zakażenia 



PROBLEMY POWODOWANE PRZEZ ZANIECZYSZCZENIA

Wraz z rozwojem technologicznym i społecznym, poprawił się ogólny status materialny społeczeństw. Mimo to, dalej 

jesteśmy narażeni na negatywne skutki postępu, które często zagrażają naszemu zdrowiu.

Często spożywane produkty, takie jak: owoce, warzywa, ryż, mięsa oraz owoce morza mogą być bardzo 

zanieczyszczone pestycydami, nawozami oraz innymi szkodliwymi substancjami. Mimo, że nie wywołają one żadnych 

negatywnych skutków ubocznych natychmiast, w dłuższej perspektywie czasu mogą one znacznie osłabić nasz system 

odpornościowy, spowodować problemy zdrowotne czy nawet zaszkodzić przyszłym pokoleniom. 

W nowo umeblowanym domu może unosić się aldehyd mrówkowy lub inne niebezpieczne gazy. 

Na sprzętach kuchennych oraz naczyniach, butelkach czy zabawkach dla dzieci mogą żerować niezliczone ilości 

bakterii. 

Jak możemy uchronić nasze zdrowie przed tymi wszystkimi zagrożeniami?



PROBLEMY POWODOWANE PRZEZ ZANIECZYSZCZENIA

Pesticides are used for pest control, control of the damage to the agricultural production and regulate plant growth. So far,

there are more than 1500 kinds of pesticides registered in the countries all over the world but there are more than 300 kinds of

chemicals commonly used.

Other three ways of agricultural pollution of soil are biological pollution, urban waste (thrown away by humans who make 

hasty decisions), medical units waste which contain a large number of pathogens. 



PROBLEMY POWODOWANE PRZEZ ZANIECZYSZCZENIA

Pestycydy stosowane do walki ze szkodnikami, zmniejszają ilość strat produkcji rolnej, jak również kontrolują wzrost roślin. Do 

dnia dzisiejszego zarejestrowanych jest aż 1500 rodzajów pestycydów na całym świecie, ale aż 300 rodzajów tych substancji 

jest powszechnie używanych.

Jest jeszcze wiele zanieczyszczeń, które zagrażają rolnictwu, przede wszystkim: zanieczyszczenia gleby, zanieczyszczenia 

biologiczne, odpady miejskie (substancje wyrzucone na śmietnik przez ludzi w wyniku nieprzemyślanych decyzji) oraz odpady 

szpitalne, które z kolei mogą zawierać wiele czynników chorobotwórczych. 



CZYM JEST OZON (O3)?

Ozon jest silnie utleniającym gazem,

posiadającym o jednej atom tlenu więcej, niż

ludzie potrzebują do życia.

Ozon jest w stanie utlenić i zniszczyć strukturę

biologiczną bakterii, wirusów oraz innych mikro-

organizmów, nie pozostawiając po nich śladu,

dzięki czemu nie tylko pozbywa się

zanieczyszczeń, ale również dezynfekuje,

oczyszcza i przywraca świeżość powietrza,

niwelując nieprzyjemne zapachy.



DEZYNFEKCJA JEDZENIA

Ozon wytwarzany przez DiCHO Ozonator

TIENS II Generacji wchodzi w reakcję z wodą,

tworząc wodę ozonowaną, która posiada silne

właściwości sterylizacyjne. Dzięki temu

z łatwością odkaża pożywienie i sprawia, że

jest bezpieczne do spożycia.



PACHNĄCE OTOCZENIE

Nieprzyjemne zapachy składają się głównie

z amoniaku, metanotiolu oraz siarczku

dimetylu. DiCHO Ozonator TIENS II Generacji

uwalnia ozon, który wchodzi w reakcję

z cząsteczkami gazów, zmieniając je na

nietoksyczne i bezwonne, pozostawiając

wyłącznie świeży zapach.



JAKIE ZASTOSOWANIA MA OZON?

Zabija bakterie i usuwa pestycydy, które znajdują się na warzywach, owocach oraz 

mięsie. Poprawia jakość oraz smak produktów spożywczych. Sprawia, że dłużej 

zachowują świeżość.

Oczyszcza i natlenia wodę, dzięki czemu jest ona lepiej przyswajalna przez organizm. 

Kąpiel w ozonowanej wodzie pomaga w zwalczaniu problemów ze skórą, takich jak 

grzybica.

Oczyszcza powietrze z wszelkich bakterii, grzybów i roztoczy. Sterylizuje naczynia, 

butelki, ręczniki i ubrania.

Eliminuje nieprzyjemne zapachy organiczne i nieorganiczne (nie maskuje ich!) , w tym 

dymu, również papierosowego, czy zapachy odzwierzęce.
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Dzięki wytwarzaniu dużej ilości ozonu (O3), DiCHO Ozonator TIENS II Generacji jest

zawsze gotów zwalczać pestycydy i inne groźne substancjalne, gwarantując tym samym,

że na nasze stoły trafi bezpieczne jedzenie. Ozonator może być także używany do innych

celów, by lepiej chronić nasze zdrowie i zapewnić nam lepszy komfort życia.

DiCHO OZONATOR TIENS II GENERACJI



NATURALNA OCHRONA ZDROWIA

Dzięki połączeniu zaawansowanej technologii, najlepszej

jakości części oraz wspaniałego wyglądu, DiCHO Ozonator

TIENS działa bez zarzutu zapewniając zwiększoną produkcję

ozonu, co skutecznie rozwiązuje problemy ze złą jakością

powietrza oraz bakteriami, które występują powszechnie

w domach i biurach.

Ozon pozbywa się również osadów z pestycydów na

owocach i warzywach, przedłużając ich świeżość. Ma on

także wiele innych zastosowań: zabija bakterie, pozbywa się

zanieczyszczeń, pomaga w przedłużaniu świeżości

produktów spożywczych, pozbywa się nieprzyjemnych

zapachów, oraz oczyszcza wodę.



NATURALNY ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY

Ozon jest silnie utleniającym gazem, który jest w stanie

szybko i skutecznie zniszczyć strukturę biologiczną bakterii,

wirusów oraz innych mikroorganizmów, nie pozostawiając po

nich śladu. Trzeci atom tlenu w cząsteczce ozonu sprawia,

że jest on bardzo aktywnym chemicznie gazem – bardzo

łatwo reaguje z cząsteczkami zanieczyszczeń, takimi jak:

zapachy, bakterie, wirusy, pleśnie i grzyby. Rozkłada je na

mniej złożone, i zwykle mniej szkodliwe związki.

Ozon jest 50 razy bardziej skuteczny i 3000 razy szybszy

w walce z bakteriami niż chlor*.

Już niewielkie stężenie ozonu powoduje śmierć roztoczy

i przeciwdziała ich rozmnażaniu.

• https://pl.wikipedia.org/wiki/Ozon



NATURALNY ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY

Ozon powoduje rozpad pierścienia węglowego substancji

zawartych w rozpuszczalnikach, lakierach organicznych,

klejach itp. – niweluje ich zapach i szkodliwe działanie na

organizmy ludzkie oraz zwierzęce.

Dodatkowo, ozon radzi sobie lepiej ze sterylizacją w wodzie.

Dzięki ozonowaniu w wodzie, na jedzeniu czy na naczyniach

nie pozostaną żadne szkodliwe dla zdrowia osady. Żadne

substancje grzybobójcze nie radzą sobie tak dobrze

z zanieczyszczeniami jak ozon.



Modny wygląd         

Opływowy kształt o biało-czarnej obudowie z dużym 

wskaźnikiem i schowkiem. 

Dotykowy ekran

Duży, dotykowy wyświetlacz posiada cztery opcje: owoce, 

warzywa, naczynia oraz mięso. Naciśnij wybraną ikonkę 

przez 1 sekundę, by urządzenie rozpoczęło pracę. Gdy 

naciśniesz jeszcze raz, urządzenie przestanie pracować –

łatwa i intuicyjna obsługa. 

Urządzenie przejdzie w tryb oszczędzania energii, jeśli przez 

2 minuty nie zostanie wybrana żadna opcja. Wyświetlacz 

wyłączy się, by zaoszczędzić prąd i twoje pieniądze.

Nowe mocowanie na ścianę

DiCHO Ozonator TIENS można teraz powiesić na ścianie 

przy pomocy specjalnego uchwytu, co zaoszczędzi wiele 

miejsca i sprawi, że urządzenie nabierze artystycznego 

wyglądu. 

ZALETY INNOWACYJNEGO DiCHO OZONATORA TIENS II GENERACJI



Higher releasing rate 
of ozone

Upgraded
foam stone

Większa dawka uwalnianego ozonu                    

DiCHO Ozonator TIENS II Generacji to nawet dwukrotnie 

wyższa emisja ozonu na jednostkę, dzięki czemu sterylizacja 

jest znacznie skuteczniejsza. 

Otwór uwalniający ozon                            

Większy otwór uwalniający ozon pozwala na większy 

przepływ, dzięki czemu dezynfekcja przebiega sprawniej 

i szybciej. 

Ukryta komora z dużą, wodoodporną pokrywą

Ukryta komora z dużą, wodoodporną pokrywą idealnie 

nadaje się do przechowywania akcesoriów. 

Ekologiczny i lekki

DiCHO Ozonator TIENS jest przyjazny dla środowiska, 

ponieważ zużywa tylko 15 W. Jest również bardzo lekki, 

a łączna waga to około 1,2 kg. 

ZALETY INNOWACYJNEGO DiCHO OZONATORA TIENS II GENERACJI



Zalety:

o Dezynfekuje owoce i warzywa –

zabija bakterie;

o Sprawia, że produkty spożywcze

dłużej zachowują świeżość;

o Usuwa pestycydy, znajdujące się 

na warzywach i owocach; 

o Poprawia jakość i smak jedzenia, 

wpływając pozytywnie na nasze 

zdrowie. 

DiCHO OZONATOR TIENS II GENERACJA



OZONATOR TIENS KONTRA INNE OZONATORY

Możliwość ustawienia 

czasu tylko 

w minutach, brak 

dodatkowych funkcji

ZDJĘCIE NAZWA MOC

FM-500 40 W

PROGRAMATOR WAGA

1,5 kg

15 W Możliwość ustawienia 

czasu  tylko 

w minutach, brak 

dodatkowych funkcji

1,7 kgGL-2186

ZY-H103
20 W

WYGLĄD

GL-2108 50 W

Tylko timer, bez 

ekranu

4,5 kg

Tylko timer, bez 

ekranu

1,5 kg

Ozonator TIENS 15 W 1,2 kg

Duży wyświetlacz, 

intuicyjny, łatwy 

w obsłudze, możliwość 

ustawienia czasu

-

+

-

-

+



Face without make-up leads 

to free lifeLepsza jakość życia


