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Refresh INC 10000

Sigara kokusu dahil, 
her türlü kötü kokuyu 
yok eder

Bakteri, virüs, küf, maya, 
mantar v.b. yok eder

Ortamdaki Oksijen miktarını 
artırır

%100 DOĞALDIR

Evinizdeki evcil hayvanlardan 
kaynaklanan kötü kokuları tamamen 
yok eder .Bakterileri yok ettiği için 
evinizde bulunan hayvanlardan 
size bulaşması olası hastalıklara 
engel olur



Ozon Nedir?
Normalde soluduğumuz 2 atomlu oksijenden farklı olarak ozon, üç atomlu oksijen halkasıdır. Etrafımızdaki oksijen, 
atmosferin üst tabakasına çıktığında ve güneşin ultraviyole ışınına maruz bırakıldığında, oksijen doğal olarak ozona 
dönüşür. Tamamen oksijenden oluştuğu için ozon bazen aktif oksijen olarak da adlandırılır. Görevi bakteri, virüs ve koku -
ları yok etmektir. Ozon havadan daha ağır olduğu için doğal olarak yeryüzüne geri iner. Havamızı ve suyumuzu doğal 
olarak temizleyen ozondur.
Gök gürültülü fırtınalarda şimşek çaktığında ozon kendiliğinden açığa çıkar.
Bir fırtına sonucu ozonun oluşumunu temiz bir yağmur kokusu olarak fark ederiz. Ozon soluduğumuz havayı temizle-
menin en doğal yoludur.

Ozon, oksidasyon gücü çok yüksek olan bir gaz ve bilinen en kuvvetli dezenfektandır. Yüksek oksidasyon kuvveti, ozonun 
bakterilerin tahribatında tam etkin bir rol oynamasına sebep olur.
Ozon gazının dezenfeksiyon etkisi, aynı şartlar altındaki klor etkinliğinden 3125 kat daha fazladır. Spor, kist ve virüslere 
karşı klordan daha etkilidir.
Ayrıca ozon, havada bulunan oksijenin parçalanması yoluyla elde edildiği için kararsız yapısı nedeniyle dezenfeksiyon 
görevini tamamladıktan sonra daima hammaddesi olan oksijene dönüşür. Ozon gazının dezenfeksiyon sonrasında atık 
ve kalıntı bırakmayan tek dezenfektan oluşu, özellikle gıda sanayiinde kullanımını, diğer dezenfektanlara göre avantajlı 
kılmaktadır

Refresh O3 Ozon(Aktif Oksijen) Cihazımızı genel olarak  tüm bakteri,virüs,mantar,spor ve kötü kokuları hızlı ve etkin 

bir şekilde giderebilmek için aşağıdaki alanlarda kullanabilirsiniz.

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 Ozon ve Diğer Dezenfektanların Oksitleme Güçleri 

Oksitleyici Oksitleme Potansiyeli 

Ozon 2.07 

Hidrojen Peroksit 1.77 

Permanganat 1.67 

Hipoklöröz Asit 1.49 

Klor Gazı 1.36 

Hipobromöz Asit 1.33 

Oksijen 1.23 

Brom 1.09 

Klor Dioksit 0.95 

Hipoklorit 0.94 

Klorit 0.76 

İyot 0.54 

 

Akvaryumunuzu  günde  birkaç dakika ozonlarsanız balıklarınız daha sağlıklı,akvaryumunuz tertemiz ve berrak 
görünür. Düzenli ozonlama yaparsanız temizleme için akvaryum suyunu değiştirmeye gerek kalmaz.

Her türlü et ürünlerini Kırmızı et,tavuk eti, Balıklarınızı mutlaka ozonlu su ile yıkamanızı öneririz.yapılan çalışmalar-
da ozonun gaz ve sıvı formu etlerde bakterilerin ve patojenlerin sayısını önemli ölçüde azalttığı ve raf ömrünü 
uzattığı saptanmıştır.

Balıklarda depolama ömrünün ozon uygulaması ile %20 ile %60 oranında arttırdığı saptanmıştır. Ozonlu su 
uygulamasının balıklarda Vibrio cholera,Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Vibro parahaemolyticus, 
Staphylococcus aereus gibi bakterileri inaktive ettiği bildirilmiştir.

Ayrıca ozonla çalışan araştırıcılar buzdolabında birkaç günlük depolama süresi boyunca ozonun balıklarda yüzey-
deki mikrobiyal yükü azalttığını saptamışlardır. Balıkların nakliyesinde de ozon uygulamasının balıklardaki mikrobi-
yal yükü azalttığı  ve sonuçta balığın raf ömrünü 1,5 gün dolaylarında uzattığı saptanmıştır.

Ayrıca Ozon buz üretimi sırasında buz yapma makinesinde kullanılabilmektedir. Buzlama da kullanılan suyun 
ozonlanması, balık ve elde edilecek ürünlerin kalitesinin korunmasının yanında raf ömrünün uzatılamasında da 
pozitif etki sağlamaktadır.

Amerika da 1997 yılının ortalarında uzman heyet kurulunun halka yapmış olduğu açıklamada gıda endüstrisinde 
ozon kullanımının GRAS(Generally Recognized as Safe)statüsünde olduğu bildirilmiştir. 2000 yılının Ağustos 
ayında Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Amerika da gıdaların işlenmesinde ve depolanarak muhafaza edilmesinde 
ozonun su ve gaz fazı şeklinde doğrudan kullanımına izin vermiştir. Son yıllarda yapılan çalışmalarla ABD de 
ozonun gıda sanayinde de güvenilir bir dezenfektan ve sanitizer olarak kullanımı uygun görülmüştür. Ozon gazı 
ABD’de FDA, USDA, USDA Organic tarafından güvenli antimikrobiyal dezenfektan ajanı olarak tescillenmiştir.

Refresh O3 isimli cihazımız tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilmiş %100 Türk malıdır. Cihazımızın en 
önemli özelliği hem havaya ozon gazı vermesi hem de ozon çıkışına silikon hortum takılarak suyu ozonlama 
şeklindedir. Ayrıca sadece ürünümüze özgü bir özellik cihazımızın ön panelinde bulunan düğmeden ozon ayarla-
ması yapılabilmektedir. Eğer içeride yoğun bir koku varsa veya sigara ve puro içiliyorsa cihazın düğmesini sonuna 
kadar açabilirsiniz. Bu kokuları yok edene kadar siz hiç ozon kokusu duymazsınız. Nispeten temiz bir ortamda 
cihazı açarsanız derhal ozon kokusunu duyarsınız. Gerekli olmadıkça yani temizleyecek bir koku özellikle sigara 
kokusu yoksa direk ozon kokusuna maruz kalmayın. Cihazı kapatın yada düğmeden ayarını kısın. Ortam steril-
izasyonunda kullanacağınız zaman banyo temizliyorsanız kapıyı kapatıp dışarı çıkın.

Not:Ozon ile yaptığınız her işlemde mutlaka ortamın kapalı olmasını sağlayın. 
Banyonuzu yada çocuk odasını ozonluyorsanız mutlaka kapısını kapatın.Böylece 
gaz içerde kalacak ve tüm zararlı patojenler yok olacaktır.Ozonlama işleminden 
sonrada odalar ve işlem yaptığınız yerler kapalı olması gerekir.Çünkü ozon yak-

laşık 20 dakika sonra oksijene dönüşecektir.Dolayısıyla hem banyo ve odalarınızı 
temizlemiş, mikroplardan arındırmış olacak hem de ortamdaki oksijen miktarını 

arttırarak çok kaliteli ve temiz bir ortam sağlamış olacaksınız.
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Gıda Endüstrisinde Ozon Kullanımı 

 Gıda sektöründe ozon sistemleri kullanımı ilk olarak su sterilizasyonu için 
gerçekleştirilmiştir. Gıda sektöründe alternatif dezenfektan olarak ozon makinası kullanımı 
oldukça yaygındır. Dünyadaki su şişeleme işletmeleri için ozon gazıoldukça bilinen bir gaz 
olarak halen kullanılmaktadır. Ozon 3 oksijen atomundan oluştuğu için gıdada kullanımında 
çevreye ve insana hiçbir zararı yoktur. Bununla ilgili araştırmalar sonucu ozona pek çok alanda 
GRAS (Generally Recognized As Safe) statüsü yani zararı olmayan madde ünvanı verilmiştir.

 Ozonun gıdada GRAS statüsünü kazanmasıyla ozon gıda sektöründe sayısız 
uygulamada yerini aldı. Bu uygulamalar içerisinde yaş sebze meyvede en yaygın kullanımı, 
ürünün ozonlu su ile yıkanması veya ozon baskısı altında depolanarak çürüme oranını azaltıp 
ürünün ömrünü uzatmak gelir. Japonya, Avustralya ve Fransa gibi ülkelerde ozonun gıda 
üretiminde kullanıldığını görmekteyiz. Gıdaların ozonlanmasını destekleyen ve bir 
sterilizasyon amacıyla kullanıldığındaki faydalarını ispatlayan birçok doküman mevcuttur.

 Gıda Sektöründe Alternatif Dezenfektan olarak Ozon Makinası Kullanımı : Ozon 
halen gıda sektöründe gıdaların yüzey hijyeni, ekipman, ambalaj materyali ve atık suların 
dezenfeksiyonu gibi alanlarda kullanılmaktadır. FDA ve ADEC gıda işletmelerinde sanitasyon 
elemanı olarak ozon kullanımını onaylamıştır. Özetle ozon sistemlerinin kullanımının, ozondaki 
düşük konsantrasyon ve kısa uygulama sürelerinde etkili olması, parçalandığında zararsız 
ürünlere dönüşmesi, üründe kalıntı bırakmaması gibi nedenlerle geleneksel dezenfektanlara 
iyi alternatif olduğu düşünülmektedir.

 Gıda sektöründe içme suları, balık üretim ve işleme tesisleri, meyve ve sebze işleme 
tesisleri, kuru gıdalar, piliç karkaslarının dezenfeksiyonu ile işletme sularının yeniden kullanımı 
gibi çok farklı alanlarda ozon uygulamaları yapılmaktadır

 Soğuk hava depolarında ortamda bulunan mikroorganizmalar, muhafaza edilen 
ürünlerde bozulmaya ve zarara sebep olmaktadır. Burada amaç mikroorganizmaların 
faaliyetini yavaşlatmak ve bozulmayı geciktirmektir. Bu sebeple ozonlama tekniği ve ozon 
sistemleri Türkiye 'de yaygın olarak soğuk hava depolarında da kullanılmaktadır.

 Soğuk hava ortamında bulunan toz tanecikler üzerlerinde mikrop barındırır ve havada 
yüzer durumdadır. Büyük tanecikler yerçekimi etkisi ile düşseler de, küçük tanecikler havada 
kalır. Açık havada çok düşük de olsa bulunan ozon gazı, bu tanecikleri birleştirerek çökmesini 
sağlar. Kapalı mekanlarda ozon gazı hiç bulunmadığı için bu işlem meydana gelmez.

 Ozon gazı Ozon Jeneratörleri ile yapay olarak üretilip ortama verildiğinde bu 
taneciklerin çökmesi sağlanabilir. Tüm bunlara ek olarak; Üretilip ortama verilen ozon gazı 
nano partiküllerin çökelmesini sağlar. Mikroorganizmaların büyüme hızı 3-4 kat azalır veya 
tamamen engellenir. Soğuk hava deposu içindeki kötü kokular, havanın mikrobiyal kirliliği ve 
enfeksiyon riski azalır. Soğuk hava depolarında hem dezenfeksiyonu sağlar hem de meyve ve 
sebzelerin kendilerine has kokularının birbirine karışmasını önler. Meyve ve sebzelerin 
saklanma sürelerinin artmasını ve tazeliğinin devamını sağlayacaktır. Meyve sebzenin üretmiş 
olduğu ETİLEN GAZINI absorbe ederek soguk hava deposuna konulan meyve sebzenin 
depoda ve depo dışında raf ömrünü 2 kat artırmaktadır.

Soğuk Hava Deposunda Ozon Kullanımı 
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TAVUK VE YUMARTACILIKTA

O3 ÜN ETKİLERİ

* REFRESH YUMURTADA MİKROBİYAL YÜKÜN AZALMASI SAĞLAR

* REFRESH TAVUK ÜZERİNDE Kİ STRESİ ATAR

* REFRESH KULUÇKA KABİN VE ORTAMLARDAKİ 
SALMONELLA V.B BİLİNEN BÜTÜN 
PATOJENLERİN YOK EDER

* REFRESH YUMURTALARIN RAF ÖMRÜNÜN UZATMASINI SAĞLAR

* REFRESH NEMDEN OLUŞABİLECEK KÜF V.B ZARARLILARI YOK EDER

* REFERSH HAVA KALİTESİNİ(ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ OKSİJEN) YÜKSEK ORANDA 
ARTIRIR

* REFRESH SU KALİTESİNİ ARTIRARAK, İÇME, TEMİZLİK VE KESİMHANELERDE 

KULLANILAN SULARDA TÜM MİKROP VE BAKTERİLERİ YOK EDEREK 

DEZENFEKSİYON SAĞLAR

* REFRESH HİÇ BİR KALINTI BIRAKMAZ ÇEVRE DOSTUDUR.

* REFRESH TAVUK V.B KANATLILARDA GÖRÜLEN HASTALIK YAPICI 
MİKROPLARA KARŞI ETKİLİDİR

* REFRESH ÇİFTLİK İNSAN VE ARAÇ GİRİŞ ÇIKIŞLARINDA STERİLİZASYONA 
YARDIMCI OLUR

* REFRESH TAVUK ALTLIKLARININ KURU KALMASINI SAĞLAR

* REFRESH TAVUK ÖLÜM ORANLARINI MINIMUM SEVİYEYE DÜŞÜRÜR

* REFRES  ORTAMDA OLUŞAN BUTUN KÖTÜ KOKULARI GİDERİR.

* REFRESH SU DEPOSUNDA KLOR V.B DEZENFEKTAN KIMYASAL 
KULLANIMINA

GEREK KALMAZ

* REFRESH ANTİBİYOTİK VE VİTAMİN KULLANIMI AZALTIR.

* REFRESH KİLO ARTIRIMDA YARDIMCI OLUR.

Kırmızı Et Sektöründe Ozon Kullanımı 

 Kırmızı et sektöründe ozon sistemleri kullanımı oldukça yaygın bir 
durumdur. Ozon Sistemleri tarafından üretilen ozonun gaz ve su uygulama 
yöntemlerini kırmızı et üstünde anti rnikrop ajanı olarak kabul edilmektedir. 2001 
yılında ozonun bir gıda içeriği olarak kabulünden sonra ozonun, ham ziraat ürünleri 
için hazırlama, paketleme ve saklama aşamalarında içerik olarak kullanılmaya 
başlanmıştır.

 Kırmızı Et işletmelerinde çalışma alanlarının, işletme zemininin ve 
ekipmanlarının periyodik olarak dezenfeksiyonunda ozon kullanımı son yıllarda 
yaygınlaşmaktadır. Bunun yanı sıra kesim hattında karkasların duşlanma 
aşamasında, et ve et ürünlerinin ambalajlanmasında ve depolanmasında ozon 
kullanılmaktadır.

 Uzun yıllardır yapılan çalışmalarda, suyun tek başına veya organik asitlerle 
birlikte kullanımıyla, karkaslardaki mikrobiyel yükü etkili olarak azalttığı belirlenmiştir. 
Daha sonra yapılan çalışmalarda, ozonlanmış suyun tek başına veya asetik asit ve 
laktik asit içeren organik asitler gibi çeşitli sanitasyon ajanlarıyla birlikte kullanımının, 
karkaslardaki mikrobiyolojik yükü azaltmakta daha da etkili olduğu saptanmıştır.

 Ozon jeneratörü ile ozon sistemleri kullanıldığında, suda ve üründe hiçbir atık 
üretmediği için ürünün renginde ve tadında bir değişiklik yaratmaz. Aynı zamanda 
ürünün raf ömrünü uzatır. Ozon klora kıyasla; Bakterileri öldürme hızı 3000 kat daha 
fazladır.

“
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Yüzme Havuzları ve Spa‘larda Ozon Kullanımı

 Yüzme havuzlarında ozon sistemleri kullanıldığında firmaya maddi yönden bir çok 
avantaj sağlamaktadır. Çünkü bu durum kullanılan havuz kimyasallarından %80-%90 
arasında tasarruf yapılmasını sağlar. Aynı zamanda sürekli testler yerine haftalık testler 
uygulandığı için bir tasarrufta buradan sağlanır.

 Havuzlarda Ozon Sistemleri Kullanımının Kalite Avantajları : İnsan 
vücudundaki göz, saç ve deri tahribatı sona erer. Havuzun kaliteli hizmet vermesini sağlar. 
(kokusuz, berrak ve yüksek oksijen oranlı su sayesinde). Bu ise havuzun müşteri 
porföyünü genişletir. Mayo ,havlu vs. ürünlerin havuzdan kaynaklanan yıpranmalarını ve 
renk kayıplarını engeller.

 Havuzlarda Klormu Ozon Gazımı Kullanılmalı? Ozon jeneratörü tarafından 
üretilen Ozon gazı klordan 3125 kat daha etkilidir. Ozon gazı suya berraklık verir, havuz 
suyunun kokmasını engeller, klor gibi atık üretmez aksine yok ettiği mikrop ve bakterileri 
oksijene çevirir böylece havuz suyunuz oksijenden mahrum kalmaz.

Balıkçılık Sektöründe Ozon Kullanımı

 Ozon Sistemleri kullanım alanları balıkçılık sektöründe balığın besin değerleri açısından 
son derece önemlidir. Beslenmemiz açısından önemli olan bu durum ancak balığın hijyeni tam 
olarak sağlandığında olmaktadır. İşte bu noktada ozonlama teknikleri bize yardımcı olacaktır. Balık 
etleri balığın avlandığı andan itibaren tüketilinceye kadar geçen sürede bir sıra kimyasal ve fiziksel 
değişikliklere uğrar. Bu değişikliklere neden olan etken balık eti dokusunda bulunan enzimlerle, 
mikroorganizmalardır. Balıketindeki enzimler daha ziyade kasılma ve sertlik sonrası değişikliklerle 
ilgilidir.

 Mikroorganizmalar ise kokuşma sürecinin etmenleridir. Su ürünleri işletmelerinde ürünlerin 
depolanması ve nakliyesi sırasında kullanılan buzun ozonlanması işletmelerde ekipmanların 
dezenfeksiyonu taşıma araçlarının ve ekipmanlarının ozon içeren su ile yıkanması gibi ozon 
uygulamaları bulunmaktadır.

 Ozonun balıkların birkaç günlük soğuk depolama süresinde yüzey kontaminasyonunu (kirlilik, 
mikrobik kirlenme) azalttığı ayrıca trimetilamin oluşumunu azaltarak, balığın duyusal kalitesini 
arttırdığı saptanmıştır. Soğuk tütsülenen balıklardaki ozonlama işleminin, Listeria monocytogenes 
sayısını etkili bir şekilde düşürdüğü kanıtlanmıştır.
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 Tarım sektöründe ozon sistemleri konusuna değineceğiz. Ozon makinası, tarım sektörünün her 
aşamasında güvenle kullanılabilir. Ozon makinası, tarım sektörünün her aşamasında güvenle kullanılabilir. Her 
şeyden önce ozon hiçbir şekilde kötü kalıntı bırakmamaktadır. Kalıntısı sadece suda çözünmüş oksijen, havada 
da gaz haldeki oksijen olduğu unutulmamalıdır.

 Tohum Sektöründeki Uygulamaları : Tohum üretiminde tohumun herhangi bir hastalık yapıcı 
organizmalar içermemesi gerekmektedir. Bu sağlıklı ve verimli ürün elde edilmesinde en önemli etmenlerden 
biridir. Firmalar bunu sağlayabilmek amacıyla tohumları en son ambalajlamadan önce üretim prosesinde çeşitli 
dezenfektanlarla sağlamaya çalışmaktadır. Buda işletme maliyetlerini artırmaktadır. Bu konuda en etkili ve 
ekonomik çözüm ozonla tohumun, üretim ortam havasının ve diğer kullanılan ekipmanların dezenfeksiyonudur. 
Ozon, tohum üretim prosesinde diğer dezenfektanlar gibi ozonlu su olarak veya ortam havasında gaz halde 
kullanılabilmektedir.
 Toprak Sterilizasyonundaki Uygulamalar : Toprak zararlılarını yok etmek amacıyla kullanılan 
kimyasallar, toprağın ve bitkilerin biyolojik dengesini bozarak, bitkilerin zararlılarla ve hastalıklarla mücadele 
gücünü düşürmektedir. Günümüzde tarım sektöründe, ozonla toprak sterilizasyonunun özellikle tercih 
edilmesinin nedeni, hem toprağın kimyasal ve biyolojik dengesini hem de bitkilerin biyolojik dengesi korumasıdır. 
Ayrıca ozon, oksidasyon gücünün çok yüksek olması ve bilinen en kuvvetli dezenfektan olması sebebiyle, mevcut 
kimyasallara oranla çok daha etkilidir. Ozon gazının çok kısa bir reaksiyon süresi vardır. Bu nedenle uygulama 
ortamında anlık etki göstererek diğer dezenfektanlardan daha az bir temas süresiyle dezenfeksiyonu tamamlar. 
Daha önce kullanılan hidrojen peroksit, metil bromid gibi kimyasallardan kalan topraktaki kalıntaları da yok etmesi 
önemli bir faktördür. Ozon sadece elektrik ve havadan üretildiği için zararlı kimyasallar gibi taşınma ve saklanma 
sorunu yoktur.
 Seracılık Sektöründeki Uygulamalar : Seralarda bitkinin yetiştirildiği ortamda oluşan mikrobiyal 
kirlilikler, bitkiden alınan verimi olumsuz yönde etkilemektedir. Seralarda, sera içi havasının sürekli yüksek nemli 
ve ılık olması ; ortamı bitki hastalık etmenleri için çok uygun kılmaktadır. Bu nedenle de özellikle yıl boyu üretimin 
sürdürüldüğü seraların hastalık yapıcı organizmalardan arındırılması temizlenmesi gerekmektedir. Kullanılan 
sulama suyunun ozonlanması, hem suyu dezenfekte ederek mikrobiyal kaynaklı bulaşmaların engellenmesini, 
hem de su ile birlikte ortama verilen ozon sayesinde toprak, viyol gibi bitki ortamlarının sterilizasyonunu 
sağlamaktadır. Özellikle damlama veya springleme şeklinde ozonlu su kullanımıyla etkili bir dezenfeksiyon 
gerçekleşmektedir. Ozon, sera alanında gaz halde uygulandığında, ortam havasını mikroorganizmalardan 
arındırarak temizlediği gibi oksijen konsantrasyonunu da artırarak bitkinin rahat nefes almasını sağlar.
 Sera Sulama Suyunun Ozon Gazı İle Dezenfeksiyonu Ve Sonuçları Ozon ortamda, suda ve üründe hiçbir 
atık üretmediği için (tekrar oksijene dönüşür) Ürünün renginde ve tadında bir değişiklik yaratmaz. Ozon kullanımı 
ürünün raf ömrünü uzatır. Sulama suyuna uygulanan ozon, suyun dezenfeksiyonu yanında uygulama 
toprağındaki mikroorganizmalarında dezenfeksiyonunu sağlamaktadır. Ozon suda veya ortamda belli bir 
bozunma süresi sonunda tekrar hammaddesi olan oksijene dönüşmektedir. Kısacası suda veya herhangi bir 
ortamda kalıntı bırakmamaktadır. Böylece sulama suyunun dezenfeksiyon amaçlı kullandığınız diğer 
dezenfektanların kullanılmasına gerek kalmamaktadır.

Tarım Sektöründe Ozon Sistemleri  

İÇME SULARINDA OZON UYGULAMASININ AVANTAJLARI;
•Su içerisindeki patojen (insan sağlığına zararlı) mikroorganizmaları yok eder.
•Klordan 3125 kat daha etkilidir
•Çok güçlü oksidasyon yapısı nedeniyle sudaki demir, mangan, arsenik, gibi insan sağlığı a çısından
• son derece tehlikeli olan maddeleri de yok eder.
•Suyun oksijen konsantrasyonunu artırır.
•Sertlik derecesini d üşürür.
•Ağır metalleri uzaklaştırır
•Suyu berraklaştırır.
•Suyun kalitesini maksimum d üzeye çıkarır.
•Ozon ihtiyaç kadar üretilip kullanıldığı için depolama problemi yoktur.
•Kötü koku ve tatları yok eder.
•Yeşermeyi engeller.
•Ekonomiktir, ekstra zaman ve personel gerektirmez.
•Daha hızlı ve sürekli bir sterilizasyon sağlar.
•Su vasıtasıyla yayılan hastalıkların bulaşmasını ve yayılmasını önler,
•Tesisatın her noktasının dezenfekte edilmesini sağlar.
•Ozonlanan su bir dezenfektan olarak kullanabileceğinden gerek mutfakta gerekse genel
• temizlik noktalarında harika sonu çlar doğurur.
•Görevini tamamlayan ozon oksijene d önüşeceği için oksijen yoğun hijyen bir su oluşur.
•Ozon suyun PH değerini değiştirmez.
•Su depolarında yuvalanan özellikle ecoli ve legionella yı % 99.9 yok eder
•Sarf gideri yoktur,
•Kimyasal olmadığı için bakiye bırakmaz,
•Kanserojen değildir.
•Çevre dostudur,
•Bakım ve montajı kolaydır.
İçme suyunda en etkili ve en sağlıklı y öntemi ozonla olduğu yapılan deneylerle ve
verilmiş olan uluslar arası belgelerle belirtilmiştir

İçme Sularında Ozon Sistemleri  

?refresh O3 ile üretilen bakteri barındırmayan yüksek oksijenli su ile yıkayacağınız meyve ve 

sebzeleriniz daha steril ve sağlıklı olarak normalden en az 3 kat daha fazla zaman içerisinde 

bozulmayacaktır.
?refresh O3 ile üretilen su,birçok kimyasalın kullanımına gerek bırakmadan daha hijyenik temizlik 
yapabilmenize olanak sağlar.

?refresh O3 ile üretilen suyu kullandığınızda cildiniz ihtiyacı olan oksijeni alır ve hücreleriniz canlı 
kalır.Ölmek  üzere olan hücrelerinizi canlandırır.
?refresh O3 sudaki  zararlı olan her türlü mikroorganizmayı ve patojenleri öldürerek suyunuza bol 

oksijen yükler.Normalde içmiş olduğunuz sudan en az 10 kat daha fazla enerji verir.Doğal doping 
etkisi yapar.
?refresh O3 ile üretilen su sindirim ve barsak sisteminizi düzenler,kana ve vücuda nefes aldırarak 
her türlü kanserojen faktörün minimum düzeye inmesini sağlar.

?refresh O3 çalışabilmek için sadece elektrik  ve havaya ihtiyaç duyar.

?refresh O3 ömür boyu garantili ve masrafsız tek sistemdir.

?refresh O3 suyunuzun doğal elementlerine müdahale etmez.

?refresh O3 suda bulunan yüksek metallerin dengesini ayarlar.

?refresh O3 KLOR-KİMYASAL-BAKTERİ-MİKROORGANİZMALAR…..gibi sağlığı tehdit eden t üm 

zararlıları yokederek bol oksijenli içme suyu üretir.

?refresh O3 sistemi KLORDAN 3125 KAT DAHA FAZLA ETKİLİ Olan,bilinen TEK DOĞAL ZARARSIZ 
DEZENFEKTANDIR.                                                                            

Meyve ve sebzelerinizi refreshO3 ile yapılan aktif oksijenli su ile daha uzun süre 
saklayabilir,mikrop ve bakterilerden korursunuz.
Cildinize temas eden refreshO3 ile yapılan aktif oksijenli su hücrelerinizin yenilenmesini ve genç 

kalmasını sağlar.
Dişlerinizi fırçalarken kullandığınız refreshO3 ile yapılan aktif oksijenli su ile ağzınız bakterilerden 
temizlenirken dişlerinizin beyazlamasına sebep olur.
İçtiğinizde refreshO3 ile yapılan aktif oksijenli su içerisindeki en az %50 fazla oksijen ile daha fazla 
enerji verir.

Temizlikte kullandığınız refreshO3 ile yapılan su hiçbir deterjan ve kimyasal kullanmanıza gerek 
kalmadan ameliyathaneden daha steril bir yaşam alanı sunar,hijyenik bir sonuç aldırır.  

Ozon ’un Avantajları 
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