
Zbavuje škodlivých vzduchových částic

Snižuje výskyt virů, plísní, roztočů, alergenů 
a mikroorganismů

Uvolňuje dýchací cesty

Harmonizuje negativní frekvence

Váže prachové částice

Vytvořte přímořské klima ve svém domově 
nebo udělejte ze své kanceláře či ordinace  
ozdravné lázně!
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Proti pylu a škodlivinám Dýchejte!

Výhradní distributor pro Českou a Slovenskou republiku:

BIOMED CZ spol. s r.o. 

Štolbova 2886,  530 02 Pardubice , Česká republika

+420 776 057 680 www.bicomshop.cz

Žádné filtry, snadná údržba

Tichý provoz

Bez chemikálií

Přehledný displej

Jednoduchá obsluha

Individuálně nastavitelné osvětlení (100 barev)

Bez usazování soli v místnosti

Technologie:

Skleněný korpus:

Každý skleněný korpus je unikát

Prémiová kvalita

Ručně foukané sklo

100% čistě ruční práce
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Přednosti přístroje airBalance

Praktické doplňovací balení 
se solným roztokem o objemu 2,5 l



Zůstaňme zdraví - buďme zdraví

Jemný prach, elektrosmog a různí původci nákaz 
podrobují náš imunitní systém tvrdé zkoušce. 

Pozitivní účinek solných terapií je znám již po celá 
desetiletí a byl vědecky doložen mnoha posudky 
a studiemi. 

Solné terapie se skvěle osvědčily např. při potížích, 
jako jsou astma, senná rýma, CHOPN, bronchitida, 
alergie nebo vysoký krevní tlak.

Ten, kdo při svých pobytech v lázních nebo během 
dovolených v pobřežních oblastech poznal toto še-
trné, regenerační a zejména zdraví podporující kli-
ma, si jej přeje mít také ve svém domově.

Zcela nový způsob čištění vzduchu

90 % našeho času strávíme v uzavřených prosto-

rách.  Zde se daří dobře také mikroorganismům, 

Klima pohodlí a dobrého pocitu, jako u moře!

Systém airBalance REGUMED funguje na principu 
odpařování. Vzduch proudící dovnitř místnosti se 
směšuje se solankou a odpařováním je obohacován 
o solné molekuly. 

Solanka airBalance je speciálně vyladěný roztok, 
ve kterém se nemohou tvořit žádné zárodky. Díky 
přirozeným vlastnostem solanky a integrovaného UV 
světla jsou potlačovány škodlivé látky ve vzduchu. 

Přitom je přístroj stále chladný, vychází z něho čistý 
vzduch s obsahem soli. Solné molekuly ve vdecho-
vaném vzduchu zvyšují obsah soli v bronchiálních 
hlenech, čímž se vytváří efektivní ochrana vůči nosi-
čům infekcí a je trvale udržována. 

Přirozeným čištěním okolního vzduchu dochází k udr-
žování vitality imunitního systému a tím k prevenci 

před nemocemi dýchacích cest nebo alergiemi.

Odpočinek ve spánku

Ložnicím a prostorám na spaní by měla být vě-
nována zvláštní pozornost. V těchto místnostech 
by se neměla vyskytovat negativní záření, jako na-
příklad elektrosmog nebo záření, která vychází 
z geopategenních zón.

Soli přispívají svým vůči záření neutralizujícím 
účinkem k zotavujícímu spánku a podporují tělo 
ve fázi regenerace. Prostřednictvím vdechované-
ho vzduchu získá tělo cenné minerály, které zajiš-
ťují obecně dobré zdraví a pocit pohody.

jako například plís-

ním, roztočům, virům 

a bakteriím, které mo-

hou být původci celé 

řady nemocí a alergií 

dýchacích cest. Sys-

tém airBalance REGU-

MED tato rizika snižu-

je - zcela bez filtru!


