Sposób na domowe alergeny
Powietrze, jakim oddychamy decyduje o naszej zdrowotnej kondycji. Dookoła aż roi
się od przeróżnych alergenów. Uczulać może wszystko - alergeny zwierzęce, pyłki,
kurz domowy, grzyby i pleśnie. Wszystko, co alergik wdycha i powoduje u niego
atak alergii jest także w jego mieszkaniu. Alergia to obok chorób nowotworowych
i AIDS jedna z najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych naszych czasów. Jak się
przed nią bronić?
Czy można mieć pewność skutecznego usuwania alergenów?
Coraz więcej produktów ma etykiety „Dla alergików”, „Antyalergiczny”, ale jaka jest
pewność, że kupując reklamowany produkt będzie on skuteczny w walce z alergenami?
Certyfikat niemieckiej firmy TÜV Rheinland zaświadcza o skutecznym usuwaniu wszelkich
alergenów, których obecność można stwierdzić w domu. Wydanie certyfikatu poprzedzone
jest badaniami laboratoryjnymi. Pierwszym polskim urządzeniem, które zdobyło certyfikat
TÜV jest wielofunkcyjne urządzenie filtrująco-czyszczące marki Powermed. Od teraz
użytkownicy Powermed mają naukowe potwierdzenie efektywności zastosowanych
technologii i gwarancję, że alergeny są usuwane z domowego powietrza.
"Coraz więcej urządzeń na rynku promuje się jako przydatne alergikom. Chcieliśmy
pokazać, że w naszym przypadku, to nie tylko słowa reklamy. Teraz klienci mają wybór
albo niepotwierdzone informacje sprzedawców innych urządzeń, które mają na celu złapać
klienta na haczyk obiecywaniem skutku, który nie jest do sprawdzenia podczas zakupu
albo pewność gwarantowana certyfikatem TÜV, który mówi wprost, że urządzenie
Powermed usuwa z powietrza alergeny. Badania laboratoryjne były dużym wyzwaniem,
ale możemy być dumni, że dzięki zastosowanym patentom przeszliśmy je bez problemu,
bo taki certyfikat obecnie mamy jako jedyni na świecie.” - mówi Dariusz Młynarczyk,
dyrektor marki Powermed.
Alergeny
Alergeny są substancjami, które organizm rozpoznaje jako obce i nieprzyjazne. Wywołują
one nieprawidłową reakcję odpornościową, czyli alergiczną. Rozróżniamy alergeny
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Dzielimy je według kryterium drogi, jaką alergen
wnika do organizmu. Wyróżniamy zatem:
- alergeny wziewne (np. kurz, pyłki drzew i kwiatów) wdychane wraz z powietrzem, mogą
wywołać alergiczny katar a nawet astmę,
- alergeny kontaktowe działające w wyniku zetknięcia ze skórą (np. składniki proszków do
prania, kosmetyków, metale), powodujące wysypki, opuchnięcia,
- alergeny pokarmowe, które dostają się do organizmu wraz z pokarmem,
- alergeny bezpośrednio wstrzykiwane do tkanek,
- alergenami mogą być też leki.
Alergeny nie wykazują względem siebie szczególnych podobieństw, dlatego nierzadko
trudno jest określić, co może być alergenem, a co nie. Uczulać może praktycznie
wszystko.
Najnowocześniejsze urządzenie filtrujące-czyszczące marki Powermed cenione jest przez
alergików. Zostało stworzone z myślą o oczyszczaniu powietrza w pomieszczeniach. Po
jego włączeniu powietrze jest zasysane i po procesie separacji wypuszczane czyste, już
bez żadnych szkodliwych cząstek. To unikalne rozwiązanie przebadała w swoich
laboratoriach firma TÜV Rheinland, która przyznała Powermed certyfikat jako jedynemu
takiemu urządzeniu na świecie.

Oczyszczanie powietrza w trosce o zdrowie dziecka
Ponieważ w szkole ani w drodze do domu nie ma możliwości stworzyć warunków
umożliwiających ochronę dzieci przed chorobami, to należy się podjąć tego zadania
w domu. Po powrocie ze szkoły, zwłaszcza dziecko alergiczne, jest zmęczone. Kicha,
smarka, często boli je głowa, szuka schronienia i odpoczynku. Tym bardziej, że przed nim
jeszcze ważne zadania – odrobić lekcje i nauczyć się na klasówkę. Wspomniane
urządzenie nie tylko usuwa alergeny z powietrza. W zakresie filtracji i oczyszczania
powietrza spełnia również szereg innych funkcji, które służą zdrowiu, relaksowi i sprzyjają
prawidłowemu rozwojowi dzieci.
Wystarczy w pokoju dziecka włączyć Powermed z wykorzystaniem funkcji filtracji, aby
usunąć z powietrza alergeny, a może nawet dodać troszkę olejku eterycznego, aby
stworzyć miły, relaksujący zapach. To pewne, że przynajmniej w swoim pokoju dziecko nie
będzie już kichać i łzawić, a zrelaksowane odrobi wszelkie zadania wzorowo.
Zobacz więcej: www.powermed.pl
W trosce o zdrowie dziecka możemy nawet sprawić, że częściej będzie się czuło jak po
wyjeździe nad morze czy zieloną szkołę. Dzięki Powermed codziennie można
zorganizować dziecku zdrowotną sesję jodową, a jej efekt będzie lepszy niż wizyta nad
Bałtykiem. Dzieci nie lubią też tradycyjnych inhalacji, zwłaszcza tych nad miską
z ręcznikiem na głowie. Urządzenie filtrująco-czyszczące należy w razie potrzeby
wykorzystać jako nowoczesny inhalator. Wystarczy uzupełnić zbiornik roztworem do
inhalacji, włączyć na ok. 20 minut i już można korzystać z leczniczych właściwości.
Ponadto Powermed podczas każdorazowego włączenia, bez względu na wykorzystywaną
funkcję, eliminuje wszelkie przykre zapachy, w tym groźny dla dziecka dym tytoniowy.
Rodziny, które posiadają urządzenie filtrująco-czyszczące w swoim domu cenią jego
pomoc w zachowaniu zdrowia, gdyż dzięki niemu ich dzieci pełniej korzystają z życia
i czują się bezpieczniej we własnych mieszkaniach. Zadziwiająco może się zmienić
komfort życia. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej techniki łatwiej zapewnić profilaktykę
zdrowotną na co dzień. Dzięki temu spada zachorowalność, a tym samym podnosi się
poziom zadowolenia z życia, czego wszystkim Państwu życzymy.
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