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Więcej informacji:

DiCHO Ozonator 
TIENS

Zabija bakterie i eliminuje 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 oraz roztoczy. Sterylizuje 
naczynia, butelki, ręczniki oraz ubrania. 

Zwalcza nieprzyjemne organiczne i nieor-
ganiczne zapachy (nie maskuje ich!),  
w  tym zapach dymu, również papiero-
sowego czy zapachy odzwierzęce.

LEPSZA JAKOŚĆ ŻYCIA
Większa dawka uwalnianego ozonu   
Nowa generacja DiCHO Ozonatora TIENS to 
nawet dwukrotnie wyższa emisja ozonu na 
jednostkę, dzięki czemu sterylizacja jest znacznie 
skuteczniejsza.

Elegancki wygląd   
Biało-czarna obudowa, o opływowym kształcie  
i z dużym wyświetlaczem, posiada cztery 
opcje: owoce, warzywa, naczynia oraz mięso.                                                                                
Ukryta komora mieści wszystkie akcesoria.   

Otwór uwalniający ozon  
Większy otwór uwalniający ozon pozwala na większy 
przepływ, dzięki czemu dezynfekcja przebiega 
sprawniej i szybciej.  

Nigdy nie należy wdychać stężonego ozonu.
Podczas używania urządzenia postępuj ściśle 
według instrukcji.



Często spożywane produkty, takie jak: owoce, 

warzywa, ryż, mięso oraz owoce morza mogą 

być bardzo zanieczyszczone pestycydami, nawo-

zami oraz innymi szkodliwymi substancjami. 

Mimo że jedzenie ich nie wywołuje żadnych 

negatywnych skutków ubocznych widocznych 

natychmiast, w dłuższej perspektywie czasu może 

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. 

Sprzęt kuchenny oraz naczynia, butelki i zabawki 

dla dzieci mogą mieć na sobie niezliczone ilości 

bakterii.  

Jak możemy uchronić nasze zdrowie przed tymi 

wszystkimi zagrożeniami?

Naturalny Sterylizator                                                       
Naturalna Ochrona Zdrowia

Wraz z rozwojem technologicznym  

i społecznym, poprawił się ogólny status 

materialny społeczeństw. Mimo to, dalej 

jesteśmy narażeni na negatywne skutki 

postępu technologicznego, które często 

zagrażają naszemu zdrowiu.

Już niewielkie stężenie ozonu likwiduje 

roztocza i przeciwdziała ich rozmnażaniu.

Ozon powoduje rozpad pierścienia węglowego 

substancji zawartych w rozpuszczalni-

kach, 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. 

OZON O3 

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.


