Rent lu( og COVID-19
Luft er afgørende for livet. Men ren luft er absolut nødvendig for et sundt liv. Desværre tvinger
rytmer i dag os til at indånde forurenet luft både indendørs og udendørs.
Partiklerne, der er ansvarlige for luftforurening, kommer fra forskellige kilder: tobaksrøg,
brændstofforbrænding, rengøringsprodukter i husholdninger, luftfriskere og biologiske
forurenende stoffer såsom bakterier, svamp, allergener, vira, pollen osv.
Det er allerede kendt, at indånding af forurenet luft kan have permanent dødelige konsekvenser,
men kan også forværre åndedrætssystemet i komplekse helbredstilstande.
Problemet, der i øjeblikket bekymrer verdens befolkning, er virussen COVID-19, populært kaldet
Coronavirus, der nu har spredt sig til alle kontinenter, og med antallet af dødsfald blandt positivt
testede som følge af lungekomplikationer stiger dagligt. Eksperter har opdaget, at Coronavirus
spreder sig hurtigt gennem små dråber fra næsen eller munden, når den inIicerede hoster eller
nyser. I denne sammenhæng er det absolut nødvendigt at sikre, at den luft, vi indånder, er fri for
vira, bakterier, almindelige luftforurenende stoffer og allergener.
Det handler om at forhindre forekomsten og begrænse spredningen.
Kåret til den bedste high-end luftrenser på markedet (Tyskland 2016 og 2020) af den
uaIhængige testpris - er Therapy Air Ion løsningen.
Air Ion Therapy er et soIistikeret og meget effektivt luftrensnings- og ioniseringssystem, der bes
tår af 5 kraftfulde Iiltre til at Ijerne 99,99% af luftbårne partikler, selv bakterier, vira og giftige s
toffer.
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Therapy Air iOn genererer ca. 220.000 ioner pr. Cmʒ i turbotilstand, den fordobler mængden af
negative ioner der Iindes i de sundeste miljøer, for eksempel i nærheden af vandfaldene. En
sådan mængde negative ioner vil neutralisere de frie radikaler, genoplive cellemetabolismen,
forbedre immunfunktionen og rense blodet. Hvilket er essentielt i kampen for at beholde sin
sundhed!
Brug Therapy Air Ion på arbejdspladsen, i børnehaver og skoler, derhjemme og specielt i lokaler
med syge eller smittede mennesker eller beboere/indlagte med lavt immunforsvar eller
åndedrætssygdomme.
At sikre ren, sund luft er endnu vigtigere for mennesker med en kompleks helbredstilstand, hvor
farlige luftpartikler kan provokere alvorlige helbredsmæssige og livsfarlige konsekvenser.
Beskyt hele familien. Undgå spredning. Forbedring af helbredelse. Øger det generelle helbred.
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