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Olajos arcbőr/ Pattanás Leégés Száraz bőr

Ráncok Fakó bőr Pigmentáció

ÁLTLÁNOS ARCBŐR PROBLÉMÁK

A bőrproblémákat, mint például: ráncok, bőröregedés, foltok, elszíneződések stb. a káros tényezők okozzák, 

belsőleg és külsőleg egyaránt. 



Tényezők, amelyek többszörösére 

növelhetik a szabad gyökök termelődését:
• Dohányzás

• Környezetszennyezés

• Sugárzások

• Drog és alkoholfogyasztás

• Növényvédőszerek

• Ipari vegyszerek

• Ózon

LASSÍTSA LE A SZABAD GYÖKÖK BŐRÉRE 

GYAKOROLT KÁROSÍTÓ HATÁSÁT

A szabad gyökök olyan instabil molekulák, amelyek páratlan számú 

elektronnal rendelkeznek, melyek megpróbálnak újra párosodni.

E tevékenységük során oxidációs folyamatok sorozatát indítják el. 

Ezek felelősek a bőrünkben lévő kollagén lebontásáért, ami nem 

kívánt bőrelváltozásokat okozhat, mint például: mély ráncok, sötét 

foltok, finom barázdák és laza, megereszkedett bőr.



HYDROGEN – GYULLADÁSCSÖKKENTŐ ÉS 
ANTIOXIDÁNS HATÁS

Az oxidatív stressz a szabad gyökök és az antioxidánsok közötti egyensúlyhiányt 

jelenti a szervezetben. A szabad gyökök olyan oxigéntartalmú molekulák, 

amelyeknek páratlan számú elektronjuk van. A páratlan szám lehetővé teszi 

számukra, hogy könnyen reakcióba lépjenek más molekulákkal. A szabad gyökök 

nagy láncreakciókat okozhatnak a szervezetben, mivel könnyen kapcsolatba 

lépnek más molekulákkal. Ezeket a reakciókat oxidációnak nevezzük. Ezek 

lehetnek hasznosak vagy károsak. 

Az antioxidánsok olyan molekulák, amelyek képesek elektront átadni egy szabad 

gyöknek anélkül, hogy instabillá válnának. Ezáltal a szabad gyök stabilizálódik és 

kevésbé lesz reaktív.



Az antioxidánsok semlegesítik a szabad gyököket, 
hogy megvédjék a bőrt a károsodástól, és 
hozzájáruljanak a bőr ragyogó megjelenéséhez, az 
irritáció enyhítéséhez, sőt a finom barázdák 
kisimításához is. 
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HIDROGÉN ELŐÁLLÍTÁSA

Az ELEKTROLÍZIS az a folyamat, amelynek során a vizet 

elektromos árammal hidrogénre és oxigénre bontjuk. Ez a 

reakció egy elektrolizátornak nevezett egységben zajlik.

Elektrolikus reakció:  2 H2O→4H+4e++ O2 

4 hidrogén ion egyesül a katódelektronokkal 

két hidrogénatomot alkotva:  4H+4e+→ 2H2
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HIDROGÉNNEL DÚSÍTOTT VÍZ - ANTIOXIDÁNS KÍSÉRLET

1. Vágja fel a körtét  kis darabokra és hagyja állni a levegőn.

2. Helyezzen egy darab körtét tiszta vízbe egy másik darabot pedig hidrogénnel dúsított vízbe.

3. Várjon egy keveset, hogy össze tudja hasonlítani az oxidációs hatást.

① Hagyja a levegőn ② Helyezze tiszta vízbe ③ Helyezze a hidrogénnel 

dúsított vízbe

ANTIOXIDÁNS HATÁS
A HIDROGÉNNEL 
DÚSÍTOTT VÍZBE 

HELYEZETT KÖRTE 
VISSZANYERI EREDETI, 

RAGYOGÓ SZÍNÉT



• Hidrogén koncentráció

1000 ppb felett

• Magas tisztaságú

• Könnyen felszívódó

HATÉKONY 

HIDROGÉNTERMELÉS

•Könnyű oldhatóság

•H2 vegyületek könnyen 

behatolnak a bőrsejtekbe

•Szabad gyökök eltávolítása

负电位水

• Két perc alatt hidrogént képez

• Két óra alatt feltölt

• Egy  töltéssel 20 elektrolízis 

ciklust tud végrehajtani

长效电解

• Vízálló 

• Jó minőségű anyagok

安全安心

• Erőteljes vízpermet 

• Gyors hidratálás

JÓ MINŐSÉGŰ SZÓRÓFEJ

• Kicsi hordozható 

– könnyen elfér a ridikülben

• Hosszan tartó hidratáltság 

már egy használat után

• Elegáns dizájn

贴心设计

TERMÉKJELLEMZŐK

KICSI H2-MOLEKULÁRIS

TÖMEG ÉS ERŐS 

NEGATÍV POTENCIÁL

GYORS ELEKTROLÍZIS ÉS 

TARTÓS AKKUMULÁTOR

BIZTONSÁGOS ÉS TARTÓS
KIS MÉRET

& 15 ML NAGY KAPACITÁS



Állítson elő hidrogént  

2 perc alatt az Olansi

Hidro-Szépségpermet Készülékkel



KICSI MOLEKULÁRIS VÍZ NEGATÍV POTENCIÁLLAL

A Hidro-Szépségpermet 

készülék elektrolizálja a 

vizet, melynek

következtében a víz 

negatív potenciált vesz fel. 

A hidrogénnel dúsított víz a 

vízmolekula-klaszterekben lévő 

megszakított hidrogénkötések 

megnyitásával kis molekulákká 

alakul át.



IONCSERÉLŐ TECHNOLÓGIA

Az ioncserélő membránok olyan ioncsoportokat tartalmazó polimer 

membránok, amelyek szelektív áteresztőképességgel rendelkeznek az 

oldatban lévő ionok tekintetében.

Az ioncserélő membrán hatékonyan megakadályozza, hogy az oxigén-

és klórionok az anódba jussanak és reakcióba lépjenek, ami nagyobb 

hidrogéntermelési sebességet és nagyobb stabilitást eredményez.



A TITÁN-PLATINA ELEKTROLIT LEMEZ EREJE

1. Nagy elektromos vezetőképesség és alacsony

energiafogyasztás.

2. Magas korrózióállóság és a titán-platina elektróda

hosszú élettartama. 

3. Elektródák feloldódása és vízszennyeződés elleni

védelem.

4. Nagy áramsűrűségű és magas katalitikus aktivitású

elektróda a hatékonyabb hidrogéntermelés 

érdekében. 
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KIS MÉRET ÉS NAGY 15 ML ŰRTARTALOM

Természetes, 

szénsavmentes ásványvíz 

használata ajánlott.

Az ideális víznek jó vezetőnek kell 

lennie, hogy a hatékony elektrolízis 

érdekében. Az ásványvízben 

található kationok és anionok nagy 

változatossága növeli a H2-ben 

gazdag víz hatékonyságát, ezáltal a 

bőr rugalmasságát, fényét és 

puhaságát.



Bőrréteg Csírázó réteg Szemcsés 

réteg

Felhám

JÓ MINŐSÉGŰ SZÓRÓFEJ

Erőteljes vízpermet a gyors hidratálásért

Hidratálja a bőr mélyebb rétegeit, megakadályozza az oxidációt.



EGYENLETES, 

HOSSZANTARTÓ SMINK 

A SZÉPSÉGPERMET 

SEGÍTSÉGÉVEL

EGYENLETES ÉS TARTÓS SMINK a 

hidrogénezett vízzel; mely megnyugtatja 

és hűsíti a bőrt a smink eltávolítása után 

is.
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HŰTSE LE MAGÁT A 

KEMÉNY EDZÉS UTÁN

Egy intenzív edzés után kimelegszünk és izzadtak leszünk. 
Hidratálja a bőrét a permettel, melytől frissnek és üdének érzi 

magát és ez kívülről is látható. 



FOKOZZA A MÉLYTISZTÍTÓ 

HATÁST

A hidrogén gyorsan behatol a bőr minden 
rétegébe, a gyulladás minimalizálásával 
a bőr gyorsabban hidratálódik.
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NÖVELHETŐ 

A BŐR ALATTI 

VÉRÁRAMLÁS

Az oxidatív stressz kulcsfontosságú 

tényező lehet az őszülésben és a 

hajhullásban. A hidrogénben gazdag 

víz alkalmazása elősegítheti, hogy a 

hidrogén a bőrben lévő 

hajpórusokon, faggyúmirigyeken és 

izzadságpórusokon keresztül 

áthatoljon a vérbe, ami a bőr alatti 

hajszálerek tágulását 

eredményezheti, így növelve a bőr 

alatti véráramlást.



TERMÉKSPECIFIKÁCIÓ

A termék neve
Hidro-Szépségpermet 

Készülék Modell BOH-B2

Hidrogén tartalom ≥1000ppb Szórófej típusa pumpás

OPR (redoxpotenciál) -200 -0mV Teljesítmény 1W

Töltési idő 1-2 óra Elektrolízis 
időszükséglete

2 perc

Elektrolizáló ciklusok 
száma teljes töltöttségnél 20 alkalom

Elektrolitikus lemez anyaga Titánium-platinum Akkumulátor 
kapacitása

400 mAh

A készülékváz anyaga ABS Űrtartalom 15ml

Méret 31x31x136mm Súly 68g



MARKETING ESZKÖZÖK

• Magasabb 83 PV/BV        olcsóbban jut 
hozzá (3 havi bevezető időszak)

• Szórólap

• Tréning

• Videó

• Facebook/WeChat/Instagram/TikTok



HORDOZHATÓ „HIDRATÁLÓ MASZK "

Friss és üde megjelenés egész nap

07:00

14:00

10:00

16:00

a reggeli
smink után

délutáni 
felfrissülés

friss 
megjelenés
munka közben

friss külső 
munkából 
hazafelé menet



HIDRO-SZÉPSÉGPERMET 

KÉSZÜLÉK

A legmodernebb technológiai megoldás 
a sima, hidratált, üde bőrért
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