
A água é o nosso recurso mais indispensável. Sem ela, o seu 
corpo não poderia funcionar de forma correta. Com base nis-
so, é importante não só ter cuidado com o que comemos, mas 
também com o que bebemos.  

Na Lufthous® apostamos na inovação. Por isso, queremos ofe-
recer-lhe a oportunidade de desfrutar, em sua própria casa, do 
Hydrowater Nature Cyclone. Este moderno aparelho enriquece 
a água com hidrogénio, conferindo-lhe propriedades benéficas 
para o organismo. 

É importante ter em consideração que o nosso corpo se des-
gasta e esgota por causa da oxidação; o cansaço, uma má ali-
mentação, o consumo de tabaco ou de álcool, etc., todos estes 
fatores, entre outros, geram um excesso de radicais livres no 
organismo. Com a água hidrogenada poderemos combatê-los 
e reduzir o nível de oxidação. 

O Hydrowater Nature Cyclone é mais do que um Hidrogenador 
de água. Este instrumento replica o mesmo procedimento que 
o ar realiza na natureza. 

A água hidrogenada deste aparelho é muito adequada para o 
consumo diário e, inclusivamente, para os seus animais de es-
timação.

O Hydrowater Nature Cyclone foi concebido para lhe oferecer 
um fornecimento ilimitado de água hidrogenada. Cuide do seu 
bem-estar e do dos seus. 

Você irá querer e na Lufthous® tornamo-lo pos-
sível.

CARATERÍSTICAS DA ÁGUA 
HIDROGENADA
Como já referimos, o hidrogénio é um importante antioxidante 
natural. Aplicando-o à água que bebemos, estamos a ajudar a fo-
mentar o nosso bem-estar.  Para além da sua função antioxidante, 
a água hidrogenada também, contribui para:

• * Regular o pH do nosso corpo, 

• * Melhorar a recuperação após um grande esforço 

• * Favorecer a eliminação dos radicais livres.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
• Modelo: Hydrowater Nature Cyclone.

• Peso líquido: 2,5 kg.

• Potência: 15W.

• H2 dissolvido: Entre 800 -1100 ppb conforme a qualidade da 
água.

•  ORP:  Até -450 mV conforme a qualidade da água.

• Capacidade da garrafa: 2000 ml (capacidade útil).

• Tipo de água recomendada: Águas de baixa mineralização, 
águas purificadas, águas osmotizadas (RO), 20 ppmm-300ppmm. 

• Dureza máx: 20Hº

• Função sonora: Emite um sinal sonoro para avisar do fim do ci-
clo.

• Iluminação LED

• Ciclon magnético Ciclo de 10 minutos.

• Painel de controlo: Controlo tátil.

• Ecrã: Indica tempos de ciclo.

• Humidade ambiente: +25º C, humidade 80%.

• Temperatura ambiente de funcionamento: 5 - 45º C.

• Temperatura da água a tratar: 5 - 38º C.

• Dimensões do produto: 210 x 240 x 410 mm.

• Dimensões da garrafa: 180 x 235 x 305 mm.

• Dimensões da caixa: 302 x 356 x 355 mm

CONTEÚDO DO CONJUNTO
• X1 Garrafa

• X1 Tampa

• X1 Transformador

• X1 Base do aparelho Hydrowater Nature Cyclone

• X1 Manual do Utilizador

QUALIDADE LUFTHOUS®

Após anos de trabalho e dedicação, demonstrámos ser uma refe-
rência de inovação, compromisso e qualidade.

Cada um dos nossos dispositivos é o fruto de inúmeras investiga-
ções e de rigorosos trabalhos de campo. Só assim podemos garan-
tir que desfruta, em sua própria casa, de desempenhos fabulosos e 
vantagens com as quais, antes, poderíamos apenas sonhar.

Nada disto seria possível sem a sua confiança. Graças a si, o nosso 
projeto cresce e avança na direção certa.

Qual é o nosso principal objetivo? A sua satisfação. É por isso que 
lhe agradecemos, uma vez mais, pelo apoio e confiança deposita-
dos em cada um dos nossos projetos.

Por um futuro juntos. Por um futuro melhor.

C/ Margarita 34, 36 y 38 
(POLIG. IND. EL LOMO)
Humanes de Madrid. 28970 MADRID
Teléfono: 902 040 252 / Fax: 91 279 15 19
902040252@lufthous.es
http://www.lufthous.es


