(FRESH AIRCUBE)

იფიქრე გარეთაც, შიგნითაც

ActivePure®Technology ეფუძნება
თავდაპირველად საერთაშორისო კოსმოსურ
სადგურზე გამოსაყენებლად შემუშავებული
ტექნოლოგიის ვარიანტს და კოსმოსური ფონდის
მიერ აღიარებულია, როგორც ერთადერთი
სერტიფიცირებული კოსმოსური ტექნოლოგია,
მის კატეგორიაში.

მოდელი
Max 03
ტექნოლოგია
ელ. კვება
ტილოს ეკრანები და
ფილტრები
გამოყენება

(FreshAir Cube)
100 მგ/სთ (ადამიანების არყოფნის რეჟიმი (Away mode));
ნემსის წვერის ზომის იონიზაცია ActivePure (RCI) აკუმლატორი
2-სთ არყოფნის რეჟიმი, 3-სიჩქარიანი ვენტილატორი;
100 – 240 ვ AC დენის ადაპტერი 21 ვატიანი ენერგიის
მოხმარება;
ელექტროსტატიკური ტილოს ეკრანი;
სახლები, ოფისები, ბინები, პატარა მაღაზიები;

დაფარვა

1,500 კვ. ფუტი;

ზომები

6.5 დიუმი სიგანე x 6.5 დიუმი სიმაღლე x 7 დიუმი სიღრმე;

წონა
გარანტია

3 ფუნტი;
შეზღუდული 1 წლიანი გარანტია.

(FreshAir Cube) Vollara-სგან ჩვენს ოთახებში შემოაქვს მეცნიერება და ბუნებრივი
უსაფრთხოება. მზის სხივებისა და ჭექა-ქუხილებისთვის დამახასიათებელი ბუნებრივი, სუნის
მოსაშორებელი, დამბინძურებელი ნივთიერებების შემამცირებელი პროცესები მიმდინარეობენ
ჩვენს ოთახებში. (FreshAir Cube) ActivePure®Technology სერტიფიცირებული კოსმოსური
ტექნოლოგიით
ქმნის ჯანსაღ საცხოვრებელ გარემოს. ეს ნიშნავს, რომ ნაკლები თანხა
დაიხარჯება მავნე ქიმიურ სპრეებსა და ხელსახოცებზე და მეტი დრო გექნებათ საყვარელ
ადამიანებთან გასატარებლად.
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პროდუქტის თავისებურებები
FreshAir Cube შეიცავს მოწინავე ტექნოლოგიას რაც იძლევა უფრო გაადვილებული,
სუფთა და ჯანსაღი სუნთქვის საშუალებას. ეს მოსახერხებელი, პორტატული აპარატი
უზრუნველყოფს სუფთა ჰაერს მცირე და ცუდად ვენტილირებად დახურულ სივრცეებში.
✓ იყენებს სუპერ ოქსიდის იონებს და ჰიდრო პეროქსიდებს, რომლებსაც აწარმოებს
ActivePure®Technology ტექნოლოგია, დამბინძურებლების გასანადგურებლად;
✓ უარყოფითად დამუხტული იონები ჰაერიდან აშორებენ მიკროსკოპულ ნაწილაკებს, რაც
ამცირებს ატმოსფეროში მავნე მიკროორგანიზმებსა და დამბინძურებლებს;
✓ ახასიათებს მაღალი ინტენსივობის ულტრაიისფერი-C შუქი, რომელსაც გააჩნია მზის
შუქის ანალოგიური დამჟანგავი და მაიონიზირებელი თვისებები;
✓ 2 საათიანი „ადამიანების არყოფნის რეჟიმი“ (Away mode) ზრდის გააქტიურებული
ჟანგბადის მაქსიმალურ გამოყოფას, რის საშუალებითაც ხდება მიუდგომელი ადგილების
დეზინფიცირება საოცარი ეფექტურობით;
✓ „ადამიანების არყოფნის რეჟიმი“ (Away mode) შეიძლება დაყენდეს გააქტიურებული
ჟანგბადის შემცირებული გამოფრქვევით;
✓ აუმჯობესებს ჰაერის ხარისხს 1500 კვ.მ– მდე შიდა სივრცეში.

Fresh Air Cube - ის უპირატესობები
✓ წმინდავს ჰაერს ისეთი დამაბინძურებელი ნივთიერებებისგან, რომლებმაც შეიძლება
გამოიწვიოს ისეთი სიმპტომები, როგორიცაა ხველა, ცემინება, ქავილი ან თვალების
ცრემლიანობა;
✓ აახლებს ჰაერს და აშორებს სუნებს ისეთ შიდა სივრცეებში, რომლებიც წინააღმდეგ
შემთხვევაში შეიძლება გაჯერებული ყოფილიყო დახუთული ჰაერით;
✓ ასუფთავებს ჰაერს ჭუჭყისა და მტვრისგან, რაც აიოლებს ჰაერის შემდგომ გაწმენდას.

კომპანია VOLLARA-ს შესახებ:
ალბათ გსმენიათ გამოთქმა, „ჩვენ ვართ ის, რასაც ვჭამთ“ ... უფრო სწორი იქნებოდა
გვეთქვა ... „ჩვენ ვართ ის, რასაც ვითვისებთ!“ ჰაერი, წყალი და საკვები ნივთიერებები ჩვენი
ჯანმრთელობისთვის სასიცოცხლო ელემენტებია და ის, რასაც ჩვენ ვითვისებთ, არის ფრიად
მნიშვნელოვანი. Vollara-ს ტექნოლოგიები გთავაზობთ სრულყოფილ ჯანსაღ არჩევანს: არჩევანს ჩაისუნთქოთ სუფთა ჰაერი და შეეხოთ სუფთა ზედაპირებს, გაამდიდროთ სასმელი წყალი
რომელსაც იღებთ, დაეხმაროთ თქვენს იმუნურ სისტემას და გააძლიეროთ ორგანიზმი. ჩვენი
შიდა გუნდი მჭიდროდ თანამშრომლობს ჩვენს პატივცემულ სამედიცინო და სამეცნიერო
მრჩეველთა საბჭოსთან, რომელიც ამოწმებს და ტესტავს ყველა ტექნოლოგიის თითოეულ
კომპონენტს იმაში დასარწმუნებლად, რომ ჩვენ მოგაწვდით მდგრად, საუკეთესო პროდუქტებს
თავიანთ კლასში.
ჩვენი გამოცდილი ბიზნეს-სისტემები საშუალებას აძლევს ადამიანებს
განკარგონ თავიანთი ფინანსური რესურსები, უზრუნველყონ საკუთარი სიცოცხლის
უსაფრთხოება, უზრუნველყონ საკუთარი თავი და თავიანთი ახლობლები და დაგვეხმარონ
ყოველ ჩვენგანს რომ ვიზრუნოთ ამ დალოცვილ პლანეტაზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება
სამყაროში, სადაც ადამიანებს შეუძლიათ იცხოვრონ ჯანსაღი ცხოვრების წესით. კეთილი იყოს
თქვენი მობრძანება Uncompromising Health™-ში Vollara-სგან.
ეს პროდუქტი არ აკმაყოფილებს კალიფორნიისა და კანადის საკანონმდებლო
მოთხოვნებს და დაუშვებელია მისი გაგზავნა კალიფორნიასა და კანადაში.
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