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ŪDEŅRAŽA ŪDENS IZSMIDZINĀTĀJS



Taukaina āda/ Akne Saules apdegums Sausa āda

Grumbas Blāva āda Pigmentācija

BIEŽĀK SASTOPAMĀS SEJAS ĀDAS PROBLĒMAS

Ādas problēmas, tādas kā: grumbas, novecošanās, plankumi, krāsas izmaiņas utt., izraisa kaitīgu faktoru 

klātbūtne gan ķermeņa iekšienē, gan ārpus tā.



Faktori, kas var vairākas reizes palielināt 

brīvo radikāļu veidošanos:

Smēķēšana

Vides piesārņojums

Radiācija

Narkotiku un alkohola lietošana 

Pesticīdi

Rūpnieciskie šķīdinātāji

Ozons

PALĒNINIET BRĪVO RADIKĀĻU KAITĪGO IETEKMI UN JŪSU ĀDU

• Brīvie radikāļi ir nestabilas molekulas, kas satur nepāra skaitu 

elektronu, kas mēģina atkal savienoties pārī.

• Šīs aktivitātes laikā tie izraisa virkni oksidācijas procesu. 

• Tie ir atbildīgi par kolagēna sadalīšanos mūsu ādā, kas izraisa 

nevēlamas ādas izmaiņas, piemēram: grumbas, tumšus 

plankumus, smalkas līnijas un vaļīgu, nokarenu ādu.



ŪDEŅRAŽA  PRETIEKAISUMA UN 
ANTIOKSIDANTA ĪPAŠĪBAS
Oksidatīvais stress ir nelīdzsvarotība starp brīvajiem radikāļiem un 

antioksidantiem jūsu organismā. Brīvie radikāļi ir skābekli saturošas molekulas ar 

nepāra elektronu skaitu. Nepāra skaitlis ļauj viņiem viegli reaģēt ar citām 

molekulām. Brīvie radikāļi var izraisīt lielas ķīmisko reakciju ķēdes jūsu 

organismā, jo tie viegli reaģē ar citām molekulām. Šīs reakcijas sauc par 

oksidāciju. Tā var būt labvēlīga vai kaitīga.

Antioksidanti ir molekulas, kas var nodot elektronu brīvajiem radikāļiem, 

nepadarot sevi nestabilus. Tas liek brīvajiem radikāļiem stabilizēties un kļūt mazāk 

reaģējošiem.



Antioksidanti neitralizē brīvos radikāļus, lai pasargātu ādu 
no bojājumiem, kā arī var veicināt ādas izgaismošanu, 
nomierināt kairinājumu un pat izlīdzināt smalkās līnijas.
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ŪDEŅRAŽA RAŽOŠANA

ELEKTROLĪZE ir elektrības izmantošanas process ūdens 

sadalīšanai ŪDEŅRADĪ un SKĀBEKLĪ. Šī reakcija notiek 

vienībā, ko sauc par elektrolizatoru.

Elektrolītiskā reakcija：2 H2O→4H+4e++ O2 

4 ūdeņraža joni apvienojas ar katoda elektroniem

lai izveidotu divus ūdeņraža atomus： 4H+4e+→ 2H2
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AR ŪDEŅRADI BAGĀTS ŪDENS –

ANTSIOKSIDANTU EKSPERIMENTS

1. Sagriežam bumbieri mazos gabaliņos un atstājiet to.

2. Ievietojiet vienu gabaliņu tīrā ūdenī, bet otru – ar ūdeņradi bagātā ūdenī.

3. Pagaidiet kādu laiku, lai salīdzinātu oksidācijas efektu.

① Saskarē ar gaisu ② Ievietots tīrā ūdenī ③ Ievietots ar ūdeņradi bagātā ūdenī

ANTIOKSIDANTA EFEKTS

BUMBIERA GABALIŅŠ, KAS 

IEVIETOTS AR ŪDEŅRADI 

BAGĀTĀ ŪDENĪ IR 

GAIŠĀKĀ KRĀSĀ



• Ūdeņraža koncentrācija 

vairāk nekā 1000 ppb

• Izcila tīrība

• Viegla uzsūkšanās

AUGSTA EFEKTIVITĀTE 

ŪDEŅRAŽA RAŽOŠANĀ

•Augsta šķīdība

•H2 savienojumiem ir viegli iekļūt 

ādas šūnās

•Noņem brīvos radikāļus

负电位水

• Ūdeņraža ražošana 

2 minūšu laikā 

• Līdz 20 elektrolīzes cikliem 

ar pilnu uzlādi

长效电解

• Ūdensizturīgs

• Augstas kvalitātes korpusa 

materiāli

安全安心

• Jaudīgs ūdens aerosols

• Ātra mitrināšana

AUGSTAS KVALITĀTES 

IZSMIDZINĀŠANAS GALVA

• Mazs un pārnēsājams –

iederas rokassomiņā

• Ilgstoša mitrināšana ar vienu 

lietošanas reizi

• Moderns dizains

贴心设计

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

MAZS H2 MOLEKULU 

SVARS & SPĒCĪGS 

NEGATĪVAIS POTENCIĀLS

ĀTRĀ ELEKTROZE& 

ILGSPĒJĪGA BATERIJA

DROŠI UN ILGTURĪGI
MAZS IZMĒRS

& LIELA 15ML IETILPĪBA



Ūdeņraža ražošana 2 minūtēs 

ar Olansi

Ūdeņraža ūdens izsmidzinātāju



MAZO MOLEKULU ŪDENS AR NEGATĪVU POTENCIĀLU

Ūdeņraža ūdens smidzinātājs 

elektrolizē ūdeni, liekot ūdenim 

iegūt negatīvu potenciālu.

Pēc tam ar ūdeņradi bagātināts 

ūdens tiek pārveidots mazās 

molekulās, atverot nepārtrauktās 

ūdeņraža saites ūdens molekulu 

kopās.



JONU APMAIŅAS TEHNOLOĢIJA

Jonu apmaiņas membrānas ir polimēru membrānas, kas satur 

jonu grupas ar selektīvu jonu caurlaidību šķīdumā. Jonu 

membrāna ir efektīva, novēršot skābekļa un hlora jonu 

iekļūšanu anodā, lai piedalītos reakcijā, kā rezultātā palielinās 

ūdeņraža ražošanas ātrums un stabilitāte.



TITĀNA-PLATĪNA ELEKTROLITISKĀ PLĀTNES JAUDA

1. Augsta elektrovadītspēja un zems enerģijas patēriņš.

2. Augsta titāna-platīna elektroda izturība pret koroziju 

un ilgs kalpošanas laiks.

3. Aizsardzība pret elektrodu izšķīdināšanu un ūdens 

piesārņošanu.

4. Elektroda augsts strāvas blīvums un augsta 

katalītiskā aktivitāte efektīvākai ūdeņraža ražošanai.



MAZS IZMĒRS UN LIELA 15ML IETIPLĪBA

Ieteicams lietot dabīgu, 

negāzētu minerālūdeni

Ideālam ūdenim jābūt labam

elektrolītam, lai nodrošinātu efektīvu

elektrolīzi. Liels minerālūdenī esošo

katjonu un anjonu daudzums

palielinās ar H2 bagāta ūdens

efektivitāti, līdz ar to arī ādas

elastību, spīdumu un maigumu.



Dermas slānis Bāzes slānis Granulētais slānis Kutikula

AUGSTAS KVALTITĀTES IZSMIDZINĀŠANAS GALVA

Spēcīgs ūdens izsmidzinātājs ātrai mitrināšanai

Nodrošina mitrināšanu dziļajos ādas slāņos, novēršot oksidāciju



IEGŪSTI VIENMĒRĪGU, 

ILGNOTURĪGU GRIMU

Iegūstiet vienmērīgu, ilgstošu grimu ar 

ūdeņraža ūdeni, kas arī palīdz 

nomierināt un atsvaidzināt seju pēc 

kosmētikas noņemšanas.



ATVĒSINIES PĒC 

INTENSĪVA TRENIŅA 

Pēc intensīva treniņa jūs jutīsities pārkarsis un nosvīdis. 
Samitriniet ādu, pēc treniņa, kas ļaus jums izskatīties 
un justies atsvaidzinātam un atjaunotam.



PASTIPRINIET DZIĻĀS 

TĪRĪŠANAS EFEKTU

Ūdeņradis ātri iekļūst visos ādas slāņos, un, 

novēršot iekaisumu, āda spēj ātrāk atjaunot 

mitruma līmeni.



UZLABOJIET ZEMĀDAS

ASINS PLŪSMU

Oksidatīvais stress var būt galvenais 

mehānisms, kas veicina matu 

sirmumu un matu izkrišanu.Tiek

uzskatīts, ka ar ūdeņradi bagāta 

ūdens lietošana palīdz ūdeņradim 

caur asinīm iekļūt asinīs caur matu 

porām, tauku dziedzeriem un sviedru 

porām ādā, kā rezultātā zemādas 

kapilāri tiek paplašināti, tādējādi 

palielinot zemādas asins plūsmu.



PATĪKAMS, 

ĒRTS UN 

MODERNS DIZAINS



PRODUKTA SPECIFIKĀCIJA

Produkta nosaukums Ūdeņraža ūdens 
izsmidzinātājs sejai

Modelis BOH-B2

Ūdeņraža saturs ≥1000ppb Izsmidzinātāja veids press type

Negatīvais potenciāls -200 -0mV Jauda 1W

Uzlādes laiks 1-2h Ūdeņraža ražošanas 
ilgums

2min

Lietošanas reižu 
skaits/pēc pilnas 

uzlādes

20 times

Elektrolītisko plākšņu 
materiāls

Titāna-platīns Akumulatora jauda 400 mAh

Ierīces korpusa 
materiāls

ABS Ūdens tvertnes 
tilpums

15ml

Izmērs 31x31x136mm Svars 68g



PĀRNĒSĀJAMĀ «MITRINĀŠANAS MASKA»

Svaigs izskats visas dienas garumā

07:00

14:00

10:00

16:00

Pēc rīta 
makeup

Pēcpusdienas
atsvaidzinšānās

Svaigāks 
izskats 
darba laikā

Izskaties svaigi, 
dodoties 
vakara izklaidēs



ŪDEŅRAŽA ŪDENS IZSMIDZINĀTĀJS 
Tehnoloģijas vismodernākais risinājums

ādas izlīdzināšanai, mitrināšanai un atsvaidzināšanai.
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