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VANDENILIU PAPILDYTO VANDENS 

PURŠKILKIS



Riebi oda / aknė Saulės nudegimas Sausa oda

Raukšlės Papilkėjusi oda Pigmentacija

PAGRINDINĖS VEIDO ODOS PROBLEMOS

Odos problemas, tokias kaip: raukšlės, senėjimas, dėmės, spalvos pasikeitimas ir kt., sukelia kenksmingi tiek 

išorės, tiek vidiniai veiksniai.



Veiksniai, kurie gali kelis kartus padidinti 

laisvųjų radikalų gamybą:

• Rūkymas

• Aplinkos tarša

• Spinduliavimas

• Narkotikai ir alkoholio vartojimas

• Pesticidai

• Pramoniniai tirpikliai

• Ozonas.

SUMAŽINKITE ŽALINGĄ LAISVŲJŲ RADIKALŲ POVEIKĮ 

JŪSŲ ODAI

• Laisvieji radikalai yra molekulės, turinčios nelyginį skaičių 

elektronų, bandančių susiporuoti. 

• Šios veiklos metu jie sukelia oksidacijos procesus.

• Laisvieji radikalai skatina kolageno ardymą mūsų odoje, o tai 

sukelia nepageidaujamus odos pakitimus, tokius kaip: raukšlės, 

tamsios dėmės, smulkios linijos ir odos suglebimas.



VANDENILIS PASIŽYMI
UŽDEGIMĄ MAŽINANČIOMIS IR 
ANTIOKSIDACINĖMIS SAVYBĖMIS
Oksidacinis stresas yra disbalansas tarp laisvųjų radikalų ir antioksidantų jūsų 

organizme. Laisvieji radikalai yra deguonies turinčios molekulės su nelyginiu 

elektronų skaičiumi. Nelyginis skaičius leidžia jiems lengvai reaguoti su kitomis 

molekulėmis. Laisvieji radikalai gali sukelti dideles grandinines chemines reakcijas 

jūsų organizme, nes jie lengvai reaguoja su kitomis molekulėmis. Šios reakcijos 

vadinamos oksidacija. Ji gali būti naudinga arba žalinga.

Antioksidantai yra molekulės, kurios gali paaukoti elektroną laisvajam radikalui ir 

tokiu būdu jį neutralizuoti. Dėl to laisvieji radikalai stabilizuojasi ir tampa mažiau 

reaktyvūs.



Antioksidantai neutralizuoja laisvuosius radikalus, kad 
apsaugotų odą nuo pažeidimų, jie taip pat gali padėti 
skaistinti odą, raminti sudirginimą ir netgi išlyginti smulkias 
linijas.
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ANTIOKSIDACINIS POVEIKIS



VANDENILIO GAMYBA

ELEKTROLIZĖ - tai procesas, kurio metu naudojant elektros 

energiją, vanduo suskaidomas į VANDENILĮ ir DEGUONĮ. 

Ši reakcija vyksta įrenginyje, kuris vadinamas elektrolizatoriumi. 

Elektrolitinė reakcija : 2 H2O→4H+4e++ O2 

4 vandenilio jonai jungiasi su katodo elektronais

ir sudaro du vandenilio atomus ： 4H+4e+→ 2H2
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ANTIOKSIDACINIS EKSPERIMENTAS 

SU VANDENIU, KURIAME YRA VANDENILIO

1. Kriaušę supjaustykite nedideliais gabalėliais ir vieną gabalėlį palikite 

lėkštėje.

2. Antrą gabalėlį įmerkite į švarų vandenį, o trečiąjį - į vandenį, papildytą 

vandeniliu.

3. Palaukite šiek tiek laiko, kad palygintumėte oksidacijos efektą.

① Paveikta oro
② Pamerkta

į įprastą vandenį

③ Pamerkta

į vandeniliu 

papildytą vandenį

ANTIOKSIDACINIS 

EFEKTAS

KRIAUŠĖ, PAMERKTA Į 

VANDENĮ SU VANDENILIU, 

IŠLAIKĖ SAVO RYŠKIĄ 

SPALVĄ.



• Vandenilio koncentracija

nuo1000 ppb

• Grynas

• Lengvai absorbuojamas

EFEKTYVAUS 

VANDENILIO GAMYBA

•Didelis tirpumas

•H2 junginiai lengvai

prasiskverbia per odos ląsteles

•Pašalina laisvuosius radikalus

负电位水

• Generuoja vandenilį per 2 min. 

• Iki 20 elektrolizės ciklų 

• vienam įkrovimui

长效电解

• Atsparus drėgmei

• Korpusas pagamintas iš

kokybiško polimero.

安全安心

• Stiprus vandens purškimas

• Greitas drėkinimas

KOKYBIŠKAS 

PURŠKIKLIS

• Patogu nešiotis rankinėje

• Ilgalaikis drėkinimas,

panaudojus vieną kartą

• Elegantiškas dizainas

贴心设计

PRIETAISO SAVYBĖS

MAŽA MOLEKULINĖ H2

MASĖ IR STIPRUS 

NEIGIAMAS POTENCIALAS

GREITA ELEKTROLIZĖ IR 

ILGAI VEIKIANTI BATERIJA

SAUGUS IR PATVARUS
MAŽAS DYDIS, 

DIDELĖ TALPA, 15 ML



Pasigaminkite vandeniliu

papildyto vandens

per 2 min su 

šiuo OLANSI prietaisu



MAŽA MOLEKULINĖ MASĖ SU NEIGIAMU POTENCIALU

Šis purškiklis elektrolizuoja

vandenį, todėl jis įgauna 

neigiamą potencialą.

Kai susidaro nenutrūkstami 

vandenilio ryšiai vandens 

molekulėse, vandeniliu 

papildytas vanduo 

transformuojamas į mažas 

molekules.



JONŲ MAINŲ TECHNOLOGIJA

Jonų mainų membranos yra polimerinės membranos, 

pasižyminčios selektyvaus jonų pralaidumo tirpale funkcija. 

Joninė membrana veiksmingai užkerta kelią deguonies ir 

chloro jonams patekti į anodą, kad galėtų dalyvauti reakcijoje, 

todėl vandenilio pagaminama daugiau ir jis yra didesnio 

stabilumo.



TITANO-PLATINO ELEKTROLITINĖS PLOKŠTĖS JĖGA

1. Didelis elektros laidumas ir mažos energijos 

sąnaudos.

2. Didelis atsparumas korozijai ir ilgas titano-platinos 

elektrodo tarnavimo laikas.

3. Apsauga nuo elektrodų ištirpimo ir vandens 

užteršimo.

4. Didelis srovės tankis ir elektrodo katalizinis 

aktyvumas efektyvesnei vandenilio gamybai.



MAŽAS DYDIS, BET DIDELĖ TALPA, 15 ML

Rekomenduojama naudoti 

natūralų arba negazuotą 

mineralinį vandenį. Tinkamas vanduo 

bus geras elektrolitas ir užtikrins efektyvią 

elektrolizę. Didelis katijonų ir anijonų, esančių 

mineraliniame vandenyje, kiekis padidins 

vandens, kuriame gausu vandenilio, 

efektyvumą, o tai reiškia, kad suteiks daugiau 

naudos odai, – padidins jos elastingumą ir 

suteiks švelnumo.
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KOKYBIŠKAS PURŠKIKLIS

Stiprus vandens purškimas greitam drėkinimui

Drėkina giliuosius odos sluoksnius, apsaugo nuo oksidacijos



UŽTVIRTINK MAKIAŽĄ 

su vandeniliu prisotintu vandeniu, kuris 

taip pat padeda nuraminti ir atvėsinti 

odą nuvalius makiažą.



ATSIGAIVINK 

PO TRENIRUOTĖS

Po intensyvios treniruotės jautiesi sušilusi ir 
suprakaitavusi. Sudrėkink odą ir jauskis žvali 
bei gaivi.



SUSTIPRINK GILUMINIO 

VALYMO POVEIKĮ

Vandenilis greitai prasiskverbia pro visus odos 

sluoksnius, sumažina uždegimą ir padeda odą 

greičiau sudrėkinti.



SUAKTYVINK 

KRAUJOTAKĄ

Oksidacinis stresas gali būti viena iš 

priežasčių, sukeliančių plaukų žilimą 

ir slinkimą. Manoma, kad vanduo, 

papildytas vandeniliu, padeda 

vandeniliui prasiskverbti per kraują, 

per plaukų poras, riebalines liaukas ir 

prakaito liaukas, todėl išsiplečia 

poodiniai kapiliarai ir suaktyvėja 

poodinė kraujotaka.



ELEGANTIŠKO

DIZAINO

Įsimesk į rankinę ir 

mėgaukis gaivia 

dulksna visa dieną!



PRIETAISO SPECIFIKACIJA

Pavadinimas Vandeniliu papildyto
vandens purškiklis
veidui

Modelis BOH-B2

Vandenilio kiekis ≥1000ppb Purškiklio tipas Spausti ir purkšti

Neigiamas 
potencialas

-200 -0mV Galia 1W

Įkrovimo laikas 1-2h Vandenilio gamybos 
laikas

2min

Elektrolizės ciklų 
skaičius vienam 

įkrovimui

20 kartų

Elektrolitinės
plokštės medžiaga

Titanas-platina Baterijos talpa 400 mAh

Korpuso medžiaga ABS Vandens talpa 15 ml

Dydis 31x31x136mm Svoris 68g



TARSI NEŠIOJAMOJI ”DRĖKINAMOJI KAUKĖ”

Gaivumo pojūtis visą dieną

07:00

14:00

10:00

16:00

Po rytinio 
makiažo

Atsigaivinimas 
darbe 

Gaivi išvaizda
po darbo

Atsigaivinimas 
po pietų



VANDENILIU PAPILDYTO 

VANDENS PURŠKIKLIS 

Modernus sprendimas
jūsų odai drėkinti ir gaivinti!



VANDENILIU PAPILDYTO 

VANDENS PURŠKIKLIS 

Drėkinimas / Atjauninimas / Antioksidacija
Apsaugokite savo odą nuo žalingo 

laisvųjų radikalų poveikio


