
65% 
prihranek vode 

in energije

Baterija za prhanje za zdravo kožo - prihrani do 65% vode in energije

•  Varčevanje z vodo (60~65%)

•  Proizvodnja negativnih ionov 

 (približno 500.000/cc)

•  Maksimalna masaža kože in vlaženje 
z  minimalnim vodnim klastrom. 

•  Preprečevanje mrtvih kožnih celic in 
mozoljev.

•  Povečanje učinka ličenja.

•  Preprečevanje nastajanje prhljaja in 
zagotavljanje gladkih las.

•  Ugodno delovanje na srbečo kožo in 
kožo, občutljivo za alergije.

•  Preprečevanje obremenjenosti kože po 
umivanju.

z vami že 10 let

varčujemo vodo in energijo, tudi naši vnuki jo bodo potrebovali



Vitamin C in kolagen filter
Delovanje vitamina C Voda iz vodovoda vsebuje klor. 
Klor se široko uporablja za zatiranje bakterij in mikrobov 
v vodi. Klor slabi imunsko sposobnost vašega telesa 
in povzroči različna obolenja, zato smo vedno bolj 
zaskrbljeni zaradi ostankov klora v pitni vodi. Ostanki 
klora v vodi iz vodovoda dražijo kožo in povzročajo 
atopične spremembe.
Ko se oseba kopa v normalni vodi iz pipe, na koži ostanejo 
delci klora. Če oseba  po kopanju uporabi še vlažilno 
kremo, to bolezni kože le še poslabša, saj ostane klor ujet 
na koži. 
Naš izdelek močno priporočamo ženskam, ki cenijo 
lepoto kože, dojenčkom z nežno kožo in ljudem, ki imajo 
občutljivo in atopično kožo. Vitamin C lahko odstrani klor, 
prav tako pa je zelo koristen za kožo in lase. Prav zato smo 
vitamin C vključili v našo baterijo za prhanje.

Zaščita las in kože
Mehčanje vode z vlaženjem neguje in okrepi lase in kožo. 
Izboljša stanje atopične kože, učinek beljenja in vlaženje.

Delovanje kolagena
Kolagen je glavni netopni vlaknasti protein v izvencelični 
matriki in vezivnem tkivu. Kolagen v mrežasti obliki 
povezuje celice in jim nudi oporo. Ta protein podpira tkiva 
in organe ter te strukture povezuje s kostmi. Tudi kosti 
vsebujejo veliko kolagena v kombinaciji z določenimi 
minerali, kot je na primer kalcij.  Kolagen je glavna 
sestavina roževine, hrustanca, kosti in kože v človeškem 
telesu. 

Večfunkcijski keramični filter
Delovanje večfunkcijskega keramičnega filtra
1. Redukcija aktivacije (aktivira metabolizem)
2. Mehčanje vode
3. Vlaženje kože
4. Antibakterijsko delovanje
5. Dezodorira
6. Delovanje dolgih infrardečih žarkov

Plošča z mikroporami

Filter za odstranjevanje 
plavajočih delcev 

Večfunkcijski kreamični filter

Kolagen
+Filter Vitamin C

Skupno število odprtin v plošči baterije fi 0.20mm / 412 EA

MEDICAL LINE d.o.o.
Maistrova ulica 16
1241 Kamnik
T 01 839 42 61 
info@medicalline.si

MICROcleaner NOVO
Učinkovito pomivanje in varčevanje

preprosta menjava toka vode
trajna uporaba keramičnih kroglic

dovršen filter vode


