
AAniontová čistička vzuchuniontová čistička vzuchu
Zlepšení mikrocirkulace vzduchuZlepšení mikrocirkulace vzduchu

Vás vrátí zpět do přírodyVás vrátí zpět do přírody



“Lao-tzu: kapitola 25”
“Lidské zákony by měly být od Země, Zem kráčí po stopách 
nebe, nebe po stopách Tao a zákon Tao je být tím, čím je.”

Tři dary přírody:Tři dary přírody:
Vzduch - anionty

Slnuneční svit – dlouhovlnné infračervené záření (FIR)
Zem - zemské magnetické pole

Anionty, FIR a magnetismus podnítily vznik tří technologií 
založených na těchto třech darech přírody, které budou hrát v 

21. století klíčovou roli.



AniontyAnionty
- Anionty se odborně nazývají "reaktivní kyslíkové radikály" nebo 
také "vzdušné vitamíny" a "prvky dlouhověkosti" a jsou extrémně 
důležité pro lidské zdraví.

- Anionty mohou akumulovat a neutralizovat prach, ničit viry 
nabitými elektrony, pronikat do buněk mikrobů a ničit je a tím 
eliminovat jejich negativní působení na lidské zdraví.

- Jak se uvádí v mnoha výzkumech, obsah aniontů je důležitým 
faktorem, který udává kvalitu ovzduší.

- Prostředí plné aniontů může pomoci zlepšit funkci plic, podpořit 
imunitu, metabolismus a harmonizovat nervový systém, v důsledku 
čehož se člověk cítí uvolněný a vitální.



Jak se v přírodě produkují aniontyJak se v přírodě produkují anionty

Aniont ve vzduchu je vlastně záporně nabitá částice. Obvykle se nazývá 
"záporný iont kyslíku", který je tvořen molekulou kyslíku a volnými elektrony 
ze vzduchu. Přírodní jevy jako blesky, fotoelektrický jev, mořské vlny a 
vodopád v přírodě pomáhají ionizovat vzduch a tvořit kladné ionty a anionty.

Tři mechanismy na generování aniontů v ovzduší jsou:
1. Vzduch je ionizovaný pod vlivem hromů, blesků, ultrafialového (UV) záření 
a všech druhů radioaktivních látek, které tvoří anionty.
2. Rychle tekoucí voda jako vodopád, řeky nebo déšť způsobují rozpad 
vodíku a formují anionty.
3. Tzv. fotoelektrický jev způsobený fotosyntézou rostlin také ionizuje 
vzduch, přičemž vznikají anionty.



Znečištění v městechZnečištění v městech
Podle nejnovější statistiky WHO, znečištění vnitřního 
ovzduší se stalo chladnokrevným zabijákem pro moderní 
lidi.
- Uvádí se, že dospělá osoba má denně přijmout 20 - 30 kg 
vzduchu, takže kvalita ovzduší má přímý vliv na funkci orgánů.

- Lékařské studie dokazují, že průmyslové znečištění, výfukové 
plyny, vzduch z klimatizace a další znečištění jsou příčinou 
závratí a slabosti. Postupem času se znečištění může stát 
původcem pro vznik nových onemocnění.

- Každý rok zemře 110.000 lidí na důsledky znečištění vnitřního 
ovzduší, což ekonomicky vede ke ztrátě 10,6 miliardy USD.

Podle průzkumů více než 70% domácností nesplňuje normy pro 
zdraví, přičemž 34% z nich je vážně znečištěných. Využití 
ekologických produktů v rodinách přitom nedosahuje ani 1%.

- Čistý vzduch a zlepšení kvality ovzduší se staly prioritou a 
obrovskou potřebou lidí.



Aniontový generátor napodobuje přírodní jevy
s cílem vytvořit "blesky" ve velmi malém rozsahu.

Iont vzniká pokud se z elektricky záporné částice vnějším 
vlivem (energie, reakce, záření) utrhne nebo přidá 
elektron.
Generátor pulsací vysokého napětí stejnosměrného 
proudu produkuje na koncích uhlíkové elektrody DC velké 
množství volných elektronů, které se šíří do ovzduší.

Ty však v dané podobě nezůstávají a vážou se na 
elektronový obal atomů kyslíku a mění je na anionty.

Princip fungování č. 1Princip fungování č. 1



Princip fungování č. 2Princip fungování č. 2

Rozptylování aniontů ve vzduchu high-tech přístrojem s nízkou 
hlučností ventilátoru. Jakmile obsah aniontů ve vzduchu dosáhne 
určitou koncentraci, lidé se budou cítit jako během pobytu v lese 
nebo v blízkosti vodopádu.

Autozapalovač 
nebo zástrčka

Vývod vzduchu

Přívod vzduchu
Spínač



Zvláště vhodné v prostředí se 
špatnou cirkulací vzduchu, 
jako je například auto, 
ložnice, koupelna atd.

Generátor aniontů je 
svojí produkcí vhodný 
pro místnost o rozloze 
20 m².

PoužitíPoužití
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Klady výrobkuKlady výrobku
1. Přenosný kyslíkový bar:

Vytváří aktivní kyslík: anion může účinně aktivovat

molekuly kyslíku ve vzduchu, čímž usnadňuje jejich vstřebávání

do těla. Plíce v takovém prostředí dokáží přijmout až o 20% více

kyslíku, a vydechnout o 15% více oxidu uhličitého.

2. Odstranění pachů:

Umožňuje dezinfikovat a sterilizovat, odstranit nepříjemnou

vůni a neutralizovat škodlivé plyny. Anion se záporným elektrickým

nábojem neutralizuje prach s kladným elektrickým nábojem.

3. Ochrana kůže:

Neutralizací statické elektřiny, která vzniká ze záření televizoru a počítače. Pomocí anionů se 
snižují škody vysokého napětí statické elektřiny, které negativněovlivňuje zejména zrak a tím se 
účinně předchází krátkozrakosti.

4. Ochrana vlasů:

Vlasy potřebují být hydratované. Obecně lze říci, že povrch vlasů je šupinatý. Anionty mohou 
hydratovat vlas a dodat lesk. Navíc neutralizují statickou elektřinu ve vlasech, čímž pomáhají 
předcházet jejich třepení.
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Klady výrobkuKlady výrobku
5. Očista krve:
V prostředí se zvýšenou koncentrací aniontů se může zlepšit viskozita krve, cévy se rozšiřují, 
eliminuje se vznik angiospaziem, snižuje se krevní tlak.
Abnormální buňky se tak dokáží regenerovat, zlepšuje se funkce srdce a jeho výživa. To je 
užitečné zejména pro lidi trpící na kardiovaskulární onemocnění a cévní nemoci mozku.
Zároveň se zlepšuje energetický metabolismus buňky, jejich vitální kapacita, protože do 
buněk se dostává více kyslíku.
6. Zmírnění depresí:
Anionty dělají lidi uvolněnější a pomáhají posilovat jejich zdraví. Více kyslíku může výrazně 
zlepšit kvalitu spánku v důsledku čehož se lidé budou cítit svěží, vitální a plní energie. Pokud 
někdo trpí na migrény, může mu přístroj pomoct účinně zmírnit bolest hlavy.
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vvvvvvvvViskozita krve 
před použitím 

produktu

Před použitím výrobku: 
kontaminovaná krev obsahuje mnoho 

jedovatých materiálů, hrozí 
ateroskleróza, krev neproudí plynule.

Viskozita krve po 
použití produktu

Po použití: krev se okysličila,

Pročistila a osvěžila, náběh na 
aterosklerózu zmizel, krev proudí 

plynule.



Cílová skupinaCílová skupina

Podnikatelé

Starší lidi 

Kouření, pití alkoholu, těžká jídla a 
nedostatek spánku, stres formuje 

jedovaté shluky v krvi.
Nedostatek pohybu vede k 

nedostatečné zásobě kyslíku v krvi a 
k pomalejšímu proudění, takže jedy a 
shluky v krvi nelze rychle odstranit.

Stárnutí buněk a pokles imunity.
Viskozita krve je vysoká, krevní oběh 
nedostatečný a jedovaté prvky v krvi 

se shlukují a ukládají.

Vylučování jedovatých elementů z 
krve, čímž se předchází možnému 
poškození tkání a vzniku různých 

chorob.
Zlepšuje se výrazně krevní oběh.

Člověk je plný energie.
Nečistoty v těle se eliminují, 

zlepšení krevního oběhu, stárnutí 
buněk se zpomaluje.

Snížení viskozity krve.
Prevence před mnoha nemocemi 

lidí středního věku a ve stáří.

Před používáním Během používání



Cílová skupinaCílová skupina

Ženy

Děti

Before use After useBěhem používání Před používáním

Stresové zaměstnání, přetížení, 
únava. Jedovaté částečky z 

prostředí, které nebyly přirozeně 
odstraněny z těla mohou 

způsobovat problémy s funkcí 
orgánů, což urychluje nejen 

stárnutí kůže, ale celého těla.

Podvýživa nebo naopak obezita 
mohou způsobit opožděný vývoj 
dětí, což má vliv i na inteligenci. 

Děti jsou vystaveny umělému 
stresu z médií, v rodině, škole, což 

negativně ovlivňuje jejich 
psychický stav, vzniká problém s 
pozorností a zhoršuje se paměť.

Tělo se detoxikuje, což se projeví i na 
jeho vnější kráse.

Očišťuje a harmonizuje se vnitřní 
prostředí, odchází slabost a zvyšuje se 

vitalita.

Posílení růstu a vývoje dítěte.
Zvýšení inteligence.

Odstranění únavy mozku, posiluje se 
paměť a koncentrace.



Funkční vlastnostiFunkční vlastnosti
Nejvyšší koncentrace aniontů
Laboratorní zpráva Čínského národního 
analytického centra udává následující hodnoty 
koncentrace aniontů na cm ³:
- v 20 cm vzdálenosti od přístroje: 3,6 x 10 ⁷
- přímo na výstupu: 1,9 x 10 ⁸  

Pro nejintenzivnější účinek z ionizovaného 
vzuchu se doporučuje inhalovat ve vzdálenosti 
30 - 35 cm od výstupu generátoru.

Testování koncentrace aniontů
Stanovené pracovní napětí: DV 12V

Maximální odběr proudu: ≤ 400 mA (miliampérů)

Proud v režimu "Stand-by": ≤ 40mA

Nízký stupeň hustoty aniontů: ≥ 10x10 ⁶ na cm ³

Střední stupeň hustoty aniontů: ≥ 15x10 ⁶ na cm ³

Vysoký stupeň hustoty aniontů: ≥ 20x10 ⁶ na cm ³



Funkční vlastnostiFunkční vlastnosti

Nízký obsah ozonu

- použita speciální technologie iontové 
výměny, která brání vzniku ozonu a umožňuje 
tak lepší regulaci tělesných funkcí

Výskyt ozonu se identifikuje specifickým 
zápachem podobným rybě nebo čerstvé slámě 
ve vzdálenosti 0,3 m od výstupu přístroje.

Testování koncentrace ozonu
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Vlastnosti produktuVlastnosti produktu
1.  Kdo má rád aromaterapii jistě ocení, že design 
produktu umožňuje přidat do vstupu éterický olej podle 
vlastní volby.

2.  Je možné nastavit směr proudění ionizovaného 
vzduchu.

3. Díky dálkovému ovládání je obsluha přístroje velmi 
komfortní.

4. Ionizátor byl vyroben tak, aby se mohl napojit přes 
autozapalovač i klasickou zástrčku, akže jej můžete mít v 
domě i v autě.

5. Horní kryt vstupu i výstupu vzduchu lze snadno otevřít, 
rozebrat a vyčistit.
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Certifikace Certifikace 
produktuproduktu
Produkt obdržel následující 
mezinárodní certifikáty:

- 3C certifikace (povinná certifikace 
v Číně)

- certifikát CE "Conformité 
EUROPEN" na technické požadavky 
EU

- certifikát ROHS stanovený EU na 
"Omezené používání některých 
nebezpečných látek v elektronických 
a elektrických zařízeních"

- certifikát UL podle americké normy 
"ANSI / UL



Testovací metoda produktuTestovací metoda produktu

1. Dejte si ruku 5 cm od vývodu přístroje. Pocítítechladný vánek proudícího vzduchu. 
Zároveň můžete cítit svěží vůni podobnou, jako když pustíte vodu z kohoutku. To je 
vůně aniontů. Přístroj, který produkuje chladný vánek s vůní je kvalifikovaný 
Aniontový generátor.

2. Nahrňte prach a kouř do průhledné nádoby s víkem (cca 20 x 30 x 20 cm3). 
Umístěte před nádobu čističku vzduchu a pomalu odkryjte víko. Prach a kouř mizí 
brzy po zapnutí čistírny.

3. Umístěte Aniontový generátor do prostoru ve kterém se drží zápach. Po chvíli od 
zapnutí přístroje se zápach ztratí.



Prodejní cena pro distributoraProdejní cena pro distributora
Cena v řípadě prvního nákupu: 5 460,- KČ

Cena v řípadě kvalifikačního nákupu: 4 836,- KČ

Jeden SET = 150 PVJeden SET = 150 PV



Děkujeme za pozornostDěkujeme za pozornost
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