iTherapy®
Fitness, velvære, fysioterapi og restitusjonsfordeler

Frisk luft er bra for din helse. Det er bevist at frisk luft hjelper med

og styrker immunforsvaret, noe som fører til en sunnere deg. "Tidsbruk

i friluftsliv fører til en rekke fordeler, fra reduserte
overvektstall til styrket familiebånd," ifølge Robert Manning,

professor i rekreasjonsledelse ved University of Vermont. Og
helt ærlig, det er morsommere.
Det gjør deg lykkeligere. "Vi fant at positive følelser er assosiert

med en rekke helsevaner på lang sikt," skriver forsker Nancy L Sin,
"som er viktige for å redusere risikoen for fremtidige hjerteproblemer og

død. Høyere nivåer av positive følelser var assosiert med mindre
røyking, større fysisk aktivitet, bedre søvnkvalitet og mer overholdelse
av medisiner ved utgangspunktet. ”

Frisk luft renser lungene. "Frisk luft hjelper luftveiene i lungene dine
til å utvide seg mer fullstendig og forbedrer rensevirkningen av lungene dine," sier

Seepter. "Når du puster ut og puster ut gjennom lungene, slipper du

Du vil ha mer energi og skarpere sinn. Forskning viser at
"å tilbringe tid i frisk luft, øker energien hos 90 prosent av menneskene," sier

omgitt av naturlige elementer på subjektiv vitalitet, utover
naturlige omgivelser," legger forskeren Richard Ryan, et al. Til.

er av sentral betydning for menneskers helse og velvære,
ikke bare på grunn av tiden brukt innendørs i løpet av vår levetid (ca.
90%), men også på grunn av kombinasjonen av helse- og sikkerhetstrusler daglig

.
I løpet av de siste 15 årene har noen kjemiske klasser som ofte brukes i 39 bygningsmaterialer

, møbler og forbrukerprodukter blitt identifisert som hormonforstyrrende

kjemikalier - de forstyrrer virkningen av endogene hormoner
(Rudel og Perovich, 2009). Disse inkluderer PCB, brukt i elektrisk utstyr,

tetting, maling og overflatebelegg; klorerte og BFR, brukt i elektronikk,
møbler og tekstiler; plantevernmidler, brukes til å kontrollere insekter, ugress og andre skadedyr

innen landbruk, vedlikehold av plenen og det bygde miljøet; ftalater, brukt i

vinyl, plast, dufter og andre produkter; alkylfenoler, brukt i vaskemidler,
sprøytemiddelformuleringer og polystyrenplast; og parabener, brukt til å bevare
produkter som kremer og solkremer. Kombinert tilstedeværelse av innendørs VOC og

innendørs bruk av insektmidler i boliger har vist seg å øke den relative

risikoen for leukemi og lymfom.

Ingenting annet enn ren luft er bra for lungene dine.
Du kan ikke forvente å inhalere et mangfold av kjemikalier og ikke få noen

konsekvenser.

1. 20% av oksygenet du puster inn brukes av hjernen din til å fungere.

Å øke mengden frisk luft du har kan gi større klarhet for
hjernen, fremme optimal funksjon og samtidig hjelpe deg med å tenke, fokusere og
konsentrere deg bedre.

2. Seratoninfrigjøring påvirkes av mengden oksygen du har i blodet.
Seratonin fremmer en følelse av lykke og velvære, så jo mer frisk luft
du har vil bidra til å øke humøret ditt betydelig. Dette er ofte grunnen til at du føler deg

bedre, mer avslappet og mye mer oppdatert som utløser kroppens selvregenererende

mekanisme.
3. Ren luft er bra for lungene. Når du sitter i urenset inneluft, er det

vanlig å puste grunt og inhalere luften inn i toppen av lungene, kjent

som apikal pust. Når du puster ren luft og mer dypt, trekker du mer
dypt inn i bunnen av lungene. Dette bringer ikke bare mer oksygen inn
og hjelper derfor med å rense fra innsiden.

4. Pust i frisk luft kan bidra til å redusere luftbåren sykdom og infeksjon. Dette er

fordi bakterier og virus har en redusert sjanse for å overleve i frisk luft

sammenlignet med varme, fuktige, innemiljøer der de trives.

kroppen forbedrer funksjonen til alt kroppen din gjør - fra hormonproduksjon

, fordøyelse, fornyelse av vev, muskelkontraksjon, etc.

Solution

iTherapy® renser ikke bare, men beriker også
luften , og er designet for å forbedre komplett inneluft. Ikke bare
øyeblikkelig, men også hvis vi snakker langsiktig, bidrar til å redusere

antall helseproblemer relatert til forurenset luft. Studiene på

ellers ville bli inhalert i lungene. Overbevise
deg selv ved å forbedre inneluftsarbeidet, øvelsen eller restitusjonsatmosfære

som positivt påvirker ditt generelle humør, hos
samtidig skape trygge omgivelser for deg og alle.

iTherapy® har 3 teknologipatenter og bruker UV-sterilisering,
ozonisering, negativ ion generator, aktiv passiv iThe100®, som alle

kombinerer:
Ødelegg mikrorganismer, bakterier, virus,

formaldehyd, benzen, ammoniakk.
Absorber et bredt spekter av gasser, VOC, røyk, lukt.

Fjern partikler, støv, midd, muggsporer og pollen
Slipp antioksidanter og C-vitamin ut i rommet.

Hev oksygennivået i innemiljøet

Alt dette:
Reduserer luftveisproblemer opp til 40%

Øker luftveiene rehabiliteringsprogram

Øker immunitet og reduserer inflammasjon
gir den gode innendørs luftmiljøet for mennesker som
excersise eller komme seg fra en hvilken som helst sykdom

Støtter intracellulære avgiftning system

Elimanates forurensninger fra innendørsluften miljø

iTherapy® er helt automatisk og drives av a
mikroprosessor koblet til sensorer for å spore forskjellige

parametere i rommet ditt.

