
Possivelmente já ouviu falar do oxigénio ativo e das suas proprieda-
des. O seu uso (aplicado principalmente à água), começou a ser mui-
to habitual em hotéis e hospitais. Isto deve-se às suas propriedades 
limpadoras. Agora oferecemos-lhe a possibilidade de desfrutar, em 
sua própria casa, de uma limpeza sem igual. 

Com o novo aparelho OKO OZEAN PLUS terá acesso a água tratada 
com oxigénio ativo de forma ilimitada; para a sua máquina de lavar 
roupa, máquina de lavar loiça, casas de banho, cozinha, etc. e poderá 
usá-la, inclusivamente, para lavar os seus animais de estimação!

É importante realçar que o OKO OZEAN PLUS não utiliza elementos 
químicos, nem nocivos para o meio ambiente. Com o seu uso estará 
a contribuir para uma poupança energética e uma melhoria na sus-
tentabilidade do planeta.

Vamos escrever o futuro juntos: por um futuro mais 
limpo e próspero!

FUNCIONAMENTO
Seguindo um procedimento semelhante ao levado a cabo pela 
natureza (princípio de magnetização; primeiro aplicado à água da 
torneira e depois misturado com oxigénio ativo), a água que usa 
diariamente para a limpeza da casa estará dotada de propriedades 
depurativas e benéficas para uma limpeza mais plena.

O seu funcionamento é simples e intuitivo:

1. Magnetiza-se a água da torneira.
2. Mistura-se a água magnetizada com oxigénio ativo e iões de 

prata.
3. Utilize as propriedades da água tratada para a limpeza da sua 

casa.

A SUA ROUPA, MELHOR DO QUE NUNCA!
Aplicada na sua máquina de lavar roupa, a água tratada com oxigé-
nio ativo consegue resultados incríveis. Sempre que colocar roupa 
a lavar estará a contribuir para uma melhor eliminação de elemen-
tos nocivos que possa haver nos tecidos. 
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Especialmente recomendável para pessoas com problemas de pele.

Além disso, graças às propriedades que o tratamento confere à 
água, a sua roupa irá ficar mais bonita: cores mais intensas, brancos 
mais brancos, etc. Também irá ajudar a eliminar os odores próprios 
do uso ou da humidade. Sem detergente, nem amaciador.

QUALIDADE LUFTHOUS®

Após anos de trabalho e dedicação, demonstrámos ser uma re-
ferência de inovação, compromisso e qualidade.

Cada um dos nossos dispositivos é o fruto de inúmeras investi-
gações e de rigorosos trabalhos de campo. Só assim podemos ga-
rantir que desfruta, em sua própria casa, de desempenhos fabulo-
sos 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.
A NOVA SOLUÇÃO DE LIMPEZA, COMPROMETA-SE COM O MEIO 
AMBIENTE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Nome OKO OZEAN PLUS

Modelo G3

eletricidade Entrada: AC 100-240V/50-60Hz

Saída: DC 12V 3A

Pressão da água: 0 psi ~100 psi

Temperatura de funcionamento: Com água fria ou quente até 40o

Dimensões do produto: 47x23,8x8 cm

Peso líquido 3 kg aprox.


