
IONIZAÇÃO
Ionizador Miracle Max Royale

O Poder da
Ionização

A Miracle Max Royale é o nosso modelo topo de gama, com colocação debaixo 

da bancada e deixando apenas à vista a sua bela torneira de design moderno e 

elegante.

É na própria torneira que está colocado um sofisticado touch-screen que permite 

controlar todas as operações do ionizador.



Ionizadores Chanson

Ionizador
25 x 32 x 17 cm

Torneira
11 x 24 x 19 cm 

PELE:

     5,5 pH

INTERIOR do CORPO

             7,365 pH

 70% 
de ÁGUA

Ajuda a neutralizar a acidez do corpo. 

que esta é a chave para prevenir doenças. 
Melhora a sua saúde e bem-estar,
e reforça o seu sistema imunitário.

BEBER

Equilibra os seus níveis de pH, hidrata 
em profundidade e reforça a sua energia. 
Desta forma acelera-se o metabolismo 
do corpo para que se sinta rejuvenescido, 
refrescado e saudável.

Revitaliza e reforça a carga energética 
dos alimentos. Dá mais sabor à comida
e é aconselhada para todos os tipos de 
preparação de alimentos.

COMER E COZINHAR

ÁGUA ALCALINA 
IONIZADA ANTIOXIDANTE 

MAIS SAÚDE E BEM-ESTAR

A água para beleza antibacteriana tem 
diversas utilizações. Pode ser usado 
como hidratante orgânico. 
Limpa, suaviza e hidrata a sua pele..

BELEZA

Anti-bacteriano limpa e desinfecta.
Substitui com sucesso a maior 
parte dos químicos agressivos 
de limpeza usados em casa.

LIMPEZA E DESINFEÇÃO

Ajuda a minorar os efeitos de inúmeros 
distúrbios de pele, tais como; 
eczemas, queimaduras, acne, feridas, 
infeções, etc.

TRATAMENTO

BENEFÍCIOS DE USAR ÁGUA 
ANTIBACTERIANA PARA EFEITOS DE BELEZA

PRODUTOS DE BELEZA

X
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Ionizadores Chanson
Ionizador Miracle Max Royale
(Refª CH-ROYALE) 

Características Técnicas

Potência

Dimensões

Peso

Pressão da água

Temperatura

Tipo de unidade 

Método de electrólise 

Limpeza

Filtro

Indicação de duração do filtro

Fornecimento Água

Porta Minerais 

Sensor de aquecimento 

175 W 

Voltagem AC 110 - 220V / 50 - 60 Hz 

8 ~ 70 PSI 

41 ~ 104F / 5 - 40°C 

One touch - ionization start 

Electrólise Contínua

Auto-limpeza inteligente 

Filtro Antibacteriano com carvão activado

Ecrã LCD

Conexão direta com uma torneira 

Adição de cálcio para água alcalina ou sal para água ácida

Sensor de Temperatura - desliga automáticamente 

Ionizador 3,4 Kg     |     Torneira: 1,3 kg

Capacidade de filtragem de 9.000 litros

Tipo

Modelo

Ionizador de água para interior de bancada com torneira 

Miracle Max Royale

Ionizador: 25,6 x 32,5 x 17 cm   | Torneira: 11 x 24,2 x 19,2 cm

Material:
Filtro de carvão ativo 
antibacteriano.

Função:
Remover eficazmente chumbo,
metais pesados, componentes 
orgânicos e cloro.

    Área de filtragem 150 vezes maior. 
    Capacidade de absorção 20 vezes superior. 
    Velocidade de absorção 10 vezes superior. 

uperior. 
perior. 

(quando comparado um filtro de carvão tradicional)

água + pura
para ser
ionizada

FILTRO

+
+
+
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