daugiau nei
deguonis!
Teigiama energija kūnui ir protui

DEGUONIS YRA
GYVENIMAS
Kol gyvename - kvėpuojame. Su
kiekvienu įkvėpimu gauname deguonies iš
aplinkos oro. Deguonis būtinas visam
organizmui, metabolizmo procesams
mūsų kūne ir smegenyse. Oro deguonyje
ypač svarbūs natūralūs jonai, kurie
skrieja aplink kiekvieną deguonies
molekulę. Jonai yra įelektrintos daIelės.
Būtent jų dėka mes galime
kvėpuoti
gyvybiškai svarbiu deguonimi. Ir būtent
jonai suteikia ląstelėms jų funkcionavimui
būtinos energijos.

BET DEGUONIS
DEGUONIUI NELYGU!
Paprastai deguonyje yra pakankamai įelektrintų dalelių, reikalingų
ląstelių metabolizmui, tačiau miestuose ir didmiesčiuose jonų skaičius
yra smarkiai sumažėjęs. Tas pat pasakytina apie mūsų būstus ar
darbo vietas, ypač uždaras patalpas. Rezultatas: iš deguonies
negauname pakankamai energijos. Mes jaučiame nuovargį, gresia
negalavimai.
Tuo tarpu pajūryje, kalnuose ar po audros ore yra gerokai daugiau
deguonies jonų. Štai kodėl toks oras yra ypač naudingas ir gaivus.

GAIVA KAIP PRIE
JŪROS
Kaukė IONO-ACTIVE padidina jonų koncentraciją ore, kuriuo
betarpiškai kvėpuojate. Tarsi mėgautumės ilgu
pasivaikščiojimu pajūriu ar koptumėte į aukštus kalnus ir pan.
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Neigiamų jonų kiekis cm³
Naujoji kaukė IONO-ACTIVE yra aukštos kokybės
daugkartinė kaukė, dengianti burną ir nosį, ir kompaktiškas
prietaisas. Kaukė komfortiška, su elastinga juosta; ji greitai
uždedama, tinka ir akinius nešiojantiems žmonėms.
Kaukėje yra jonų generatorius. Jis su elegantišku prietaisu
sujungtas lengvu plonu kabeliu. Prietaisą spaustuku galima
tvirtinti prie diržo ir nepastebimai bei patogiai nešiotis ar tiesiog
pasidėti šalia ant stalo, keleivio sėdynės ar kušetės.

Jonų generatorius

Kaukė

Prietaisas

DAUGIAU ENERGIJOS
MYGTUKO
PASPAUDIMU
Kaukę IONO-ACTIVE nešiokite namuose, darbe, automobilyje ar
vaikščiodami. Jūsų judėjimas nesuvaržytas. Kai tik paspaudžiate
prietaiso maitinimo mygtuką ir užsidega mėlyna šviesa, deguonies
jonai generuojami tiesiog prie jūsų burnos ir nosies. Su kiekvienu
įkvėpimu visą savo organizmą iš karto aprūpinate „gyvybine
energija“.

JONAI:
AR MUMS SVARBUS ORAS,
KURIUO KVĖPUOJAME?
Apie deguonies įelektrintų jonų svarbą mūsų sveikatai
dešimtmečius kalba mokslininkai, medikai. Pirmiausia tai
svarbios funkcijos, prie kurių prisideda jonų inhaliacijos
terapija:

• Imuninės funkcijos stiprinimas
• Kraujotakos gerinimas
• Priešalerginis ir priešastminis efektas
• Autonominės nervų sistemos balansavimas ir širdies
ritmo, virškinimo bei kvėpavimo ritmo reguliavimas.

• Serotonino lygio smegenyse padidėjimas, dėl
to mažinamas nerimas, stresas, nuovargis,
depresija, migrena
• Geresnis miegas ir poilsis
• Priešuždegiminis efektas ir natūralus
skausmą malšinantis poveikis
•

Veikia bakterijas ir oru plintančius virusus (pvz.,
gripo virusus)

KLAUSIMAI IR
ATSAKYMAI
Ar yra koks nors šalutinis efektas?
Ne, jonų inhaliacijos terapiją be apribojimų gali taikyti kiekvienas.

Tai įrodyta daugeliu mokslinių tyrimų.
Ar kaukė taip pat veikia bakterijas ir virusus?

Tyrimai rodo, kad deguonies jonai gali surišti smogo,
bakterijų ir virusų daleles. Kuo daugiau jonų, tuo geriau.

Kaip ilgai reikėtų dėvėti kaukę?
Kasdien po keletą valandų. Pvz., darbo metu su kauke galite
būti visą laiką. Įkrauto akumuliatoriaus užtenka iki 18 valandų.
Įkrovimas trunka tik apie aštuonias valandas.

Koks jausmas dėvint kaukę?
Deguonies jonai nejaučiami. Vis dėlto daugelis žmonių
tvirtina jaučiantys, kad kvėpuojamas oras yra gaivesnis,
kvėpuoti lengviau.

Ar kaukė tinkama sergant alergija,
astma?
Medicinoje šiais atvejais netgi yra skiriama jonų terapija. Alergijos ir
astmos varginami asmenys kaukę gali naudoti be apribojimų.

Kaip suprasti, kad kaukė veikia?
Kai tik užsidega mėlyna maitinimo mygtuko šviesa –
kaukė suaktyvinta.

Ar tą patį prietaisą gali naudoti keli žmonės?
Taip, galite užsisakyti skirtingų dydžių pakaitines
kaukes. Prašome susisiekti export@weyergans.de

Ar reikia kaukę po naudojimo valyti?
Jonai bakterijas ir virusus paverčia nepavojingais. Nešvarumus,
riebalus galite lengvai pašalinti plovikliu ir šiltu vandeniu. Jonų
generatorių prieš tai atsargiai nuimkite. Kabelio netraukite.

Ar galima kaukę dėvėti lyjant, sningant?
Taip, bet prietaisas prie diržo neturi sušlapti. Panašiai
kaip laikrodis ar jūsų mobilusis telefonas, jis tik iš dalies
atsparus vandeniui.

Ar kaukė netrukdo kalbėti?
Naujoji kaukė IONO-ACTIVE trukdo daug mažiau
palyginti su įprasta kasdiene masinės gamybos kauke.
Kalbėtis ir skambinti telefonu iš tiesų įmanoma.

Ar galiu įsigyti mažesnio dydžio kaukes ir
vaikams?
Taip, taip pat galite užsisakyti vaikiškų dydžių kaukes, jas
suaktyvinti perjungę jonų generatorių.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Akumuliatoriaus įtampa

6,0 V

Akumuliatoriaus veikimo laikas

18 h

Akumuliatoriaus įkrovimas

apie 8 val.

Jonų koncentracija

3-5 mln. neigiamų jonų

Kabelio ilgis
(prietaisas prie kaukės)

90 cm

Prietaiso dydis (H x L x W)

150 x 100 x 40 cm

Prietaiso svoris

0,36 kg

Bendras svoris

0,49 kg
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