Mira Beige

Evler, Okullar, Hastaneler Daha Temiz
Decovita Quantum, sağlıklı yaşamın keyfini
sürmek isteyen kullanıcılar için daha temiz, daha
steril bir ortam sağlayarak bireyleri koruma altına
alıyor. Decovita Quantum serisi uyumlu yüzey,
doku ve renkleriyle zarif mekanlar inşa edilmesine
katkıda bulunurken, kullanıcıları olumsuz dış
etkenlerden de koruyor. Kullanıldığı mekanları
doğallıkta üst sınıra taşıyan Decovita Quantum’un
insan sağlığını iyileştiren pek çok farklı özelliği
daha bulunuyor.

Sıvılar Yaşamla Bütünleşiyor
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Miramar

Elli yıl dayanıklılık güvencesiyle sunulan Decovita
Quantum’un kızılötesi ışınları yayma kabiliyeti,
suyun kalitesine de etki ediyor. Gerçekleştirilen
bilimsel araştırmalar, reaktif su da denilen
küçük su moleküllerinin insan sağlığı ve beden
dayanıklılığının kaynağı olduğunu ortaya koyuyor.
Çay, soya sosu, sirke, su gibi sıvılar Decovita
Quantum’un yanına konulduğu zaman belli bir süre
sonra aktive oluyor. Sıvıların yararlı içerikleri ortaya
çıkıyor ve daha yumuşak içimli hale geliyor. Su
aktive oluyor, canlanıyor ve yaşamla bütünleşiyor.
Bu özellikleriyle Decovita Quantum, suyun
kullanıldığı mutfak, banyo gibi her türlü mekanda;

spor salonları, SPA merkezleri gibi iş yerlerinde
benzersiz bir deneyim yaşanmasını sağlıyor.

Güzellik Salonlarının Gözdesi

Dinamik hale gelen küçük su molekülü kütlesi içeriden
sağladığı yararla cilde, dışarıdan sağladığı faydayla
saçlara iyi geliyor. Cilt dokusunu ve saçları genç
ve sağlıklı bir hale getiriyor. Decovita Quantum bu
yapısıyla, güzellik ve bakım salonlarında kullanılmak
üzere özellikle tercih ediliyor.

Ordeal Antracıta

Ordeal Grey

Radyasyondan Uzak, Sağlıklı Ortamlar
Günümüz iletişim çağında bireyler, yaşadıkları
ortamlarda çevredeki pek çok yerden ısı, termal
olmayan ve birikmiş elektromanyetik radyasyon
dalgalarının etkilerine maruz kalıyor. %70’i sudan
oluşmakta olan insan bedeni güçlü radyasyon
dalgalarına maruz kaldığında, sürtünme yaşayan
su molekülleri zarar görüyor. Bu durum vücut
ısısını artırırken, organları olumsuz yönde etkiliyor.
Diğer taraftan, insan organ ve dokularının sahip
olduğu elektromanyetik alan dışarıdan gelen güçlü
radyasyon dalgaları nedeniyle dengesini yitiriyor.
Radyasyonlu elektromanyetik dalgalar,

Ordeal Beıge

çocuklarda beden ve zihinsel gelişimin olumsuz
etkilenmesinden kanser hastalığına, endokrin
(iç salgı) ve kan hücrelerinin bozulmasına kadar
birçok olumsuz etkiyi beraberinde getiriyor.
Decovita Quantum ise radyasyona karşı kalkan
etkisi görerek tüm bu zararlı etkilerden bedeni
koruyor. Yapılan testler sonucunda Decovita
Quantum’un elektromanyetik dalgaları %90
seviyesinde engellediği tespit edildi. Decovita
Quantum; cep telefonları, televizyonlar, bilgisayar
ve kablosuz modemler, mikrodalga fırınlar, MR
cihazları, fotokopi cihazları, baz istasyonları gibi

Ordeal Ivory

cihazlardan yayılan ve ev, iş yeri, hastaneler gibi
her türlü ortamda sürekli olarak maruz kaldığımız
elektromanyetik cihazlara karşı kalkan görevi
üstleniyor.
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