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Unieke negatieve Ionen
Generator met Aroma verdamper

Adviesprijs € 59,–

NIE
UWNegatieve ionen per cm3 lucht.

Welk ionen–effect kunt u verwachten?

1.  Buiten (strand, bossen of bergen)
      1000 Opgewekt en naar buiten gericht

2.  Slaapkamer met open raam bij 1
     800

3.  Rondom Schiphol
     700

4.  Stadslucht Amsterdam
     500 Wordt niet als gezond ervaren.

5.  Lucht met smog
     300 Geïrriteerde slijmvliezen

6.  Kantoor in stad
     150 Duffe werkomgeving, ademhalings-
     klachten

7.  Ziekmakend kantoor
     50 Verkoudheid, griepgevoel

8.  Modern afgesloten flat
     50 geïrriteerde ogen en vermoeid

9.  Afgesloten huis/slaapkamer
     50 naar huis. Naar binnen gericht.

10. Schoollokaal aan schaduwzijde
     0 Dode lucht, onrust onder kinderen,
     slechte concentratie.

11. Inwendige ruimte zonder raam
    0 Benauwd, ervaart iedereen als ongezond

Nederlands onderzoek met Sidha Ionisers
toont verbeterde leerprestaties bij kinderen
in klasse situaties en vermindering van
bacteriën in een dieren speciaal zaak met
vogels.

Technische specificaties:

•  Voltage: 220-240 V / 50 Hz - USB.
•  Geluid: <25 dB.
•  Capaciteit: 2 m. omtrek rond het apparaat
•  Verbruik: 1 Watt
•  Met pad-houder voor essentiele olie
•  Ionisatie: > 80.000 ions/cm3 op 1 meter
•  2 fan-standen
•  Gewicht: 0,3 Kg.
•  l x b x h = 6,3 x 6,3 x 17,8 cm.
•  In zwart en wit verkrijgbaar
•  2 jaar garantie

State of the Art

Boneco P50
Air Ioniser

Aan/uit
2 standen fan

Bovenzijde

Padhouder

Aroma verdamper
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Het positieve van negatieve ionen.

Van grote betekenis voor de kwaliteit van onze
lucht is de natuurlijke ionen balans. In gezonde
berglucht is de verhouding tussen positieve en
negatieve ionen ongeveer fiftyfifty.

Komen in gezonde berglucht ca. 1000 negatieve
ionen voor per cm3 lucht, in een afgesloten ruimte
zijn dat er vaak nog maar een paar.

Veel mensen hebben binnenshuis dan ook last van
dufheid, vermoeidheid, hoofdpijn, gebrek aan ener-
gie en concentratie, slapeloosheid, een onbestemd
gevoel van onbehagen of aandoeningen aan de
luchtwegen.

De nieuwe Boneco P50 doet hier wat aan en brengt
een antwoord op het probleem van luchtvervuiling
binnenshuis. Het apparaat is ontwikkeld voor
 persoonlijk gebruik op uw bureau, in de slaap -
kamer, in de auto of de plek waar u regelmatig zit.

Wie heeft profijt van een P50?

Omdat de P50 de lucht in huis of kantoor reinigt
van huisstof, smog, tabaksrook, pollen, bacteriën,
fijnstof en chemische geurstoffen (fragances) en de
lucht weer zijn natuurlijke ionen-balans teruggeeft,
kan iedereen van de voordelen genieten van de P50
van Boneco.

De uitstoot van fijnstof en ultra fijnstof is de
laatste jaren toegenomen.

Kinderen tot 6 jaar, ondervinden de positieve
invloed vaak al binnen 2 nachten.

Slaapkamer:

Bij nachtelijke gebruik in de slaapkamer melden de

gebruikers de volgende resultaten (Bron: Medion):

Lucht op bij astma 85%, Hooikoorts 75%, hoofdpijn

en migraine 80%, long-emfyseem 64%, Echronische

bronchitis 68%, neusholte-en slijmvliesontsteking

67%.

De P50 is effectief in een straal van 2 meter rond
het apparaat. Op 2 meter afstand meten we nog
minimaal 1000 ionen per cm3 In stand 2. De Output
is 80.000 ionen per cm3 lucht op 1 meter aan de
voorkant van het apparaat.
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