BESTWATER NF: REDOX water H+ nafilter 50mm (-50%)

REDOX water H+ nafilter 50mm (-50%)

pH en REDOXpotentiaal regulerende nafilter

WaarderingNog niet gewaardeerd
Prijs
Prijs met korting61,57 €
Verkoopprijs: 74,50 €
Korting -74,50 €
BTW12,93 €

Stel een vraag over dit artikel
FabrikantBESTWATER

Beschrijving

REDOX Water H + nafilter grote ø 50 mm
De post-filter redox Water H + regenereert de natuurlijke redox balans van het water.
De redoxpotentiaal is een belangrijke parameter van water.
De biochemie beschrijft het leven als een elektronenstromen die springen van het ene naar de
andere andere moleculen. Het redoxpotentiaal beschrijft de balans tussen 2 polen: oxidatie en
reductie, die voortdurend plaats in de natuur en in elke molecule van je lichaam. Zij bestaan
??bij de uitwisseling van elektronen tussen moleculen. Stoffen die veel elektronen dragen
leveren ze aan moleculen van andere stoffen die weinig elektronen met zich meedragen. Ziekte
of een slechte voeding kan dit delicate evenwicht verstoren. Met waterstof (H+) verrijkt water
helpt de balans te handhaven of herstellen.
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Deze nafilter produceert op een natuurlijke manier waterstof (H+) en ionische mineralen in het
water. Waterstof is de kleinste molecule in het periodiek systeem en kan tot op celniveau vrije
radicalen neutraliseren in het lichaam. Door de toevoeging van ionische mineralen wordt de
vaak zure pH bij super zuiver mineraalarm water geneutraliseerd en wordt het water beter
opneembaar.
De REDOX water H+ nafilter produceert geleidelijk aan waterstof in het water. Hoe langer het
water stil staat in de module, hoe geconcentreerder de concentratie waterstof. De resultaten
van de redox Water H + module kan worden gevonden in deze tabel.

De redox Water H + module wordt na een waterfilter, direct voor de waterkraan geïnstalleerd.

Eigenschappen
- verandert de pH naar van 6 naar 7-8,5 en water met positieve redox potentiaal naar een
negatieve potentiaal (ongeveer 150-250 mV)
- debiet: 2,8 liter / min.
- max. Inlaatdruk: 8 bar
- max. Inlaattemperatuur 38 ° C
- levensduur: 2500 liter water, 6-9 maanden (met een stroomsnelheid van 3 liter / min.)

Inhoud pakket

- module met 1/4 "incl 2 x montagebeugels ca. ø 62 mm.
- 1 m plastic buis 1/4 "
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