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   DEW Technology 
 

 
 
Η ηλεκτροχημεία είναι το μέρος της επιστήμης 
που ασχολείται με τη σχέση μεταξύ ηλεκτρικής 
ενέργειας και χημικών αντιδράσεων. 

Η τεχνολογία ηλεκτρολυμένου νερού (ΗΝ) 
βασίζεται σε έναν νέο, προηγουμένως άγνωστο 
νόμο περί ανώμαλων αλλαγών αντίδρασης και 
καταλυτικών ικανοτήτων υδατικών διαλυμάτων 
που υπόκεινται σε ηλεκτροχημική μονοπολική 
(είτε ανοδική είτε καθοδική) θεραπεία. 

Η DEW χρησιμοποιεί αυτήν την τεχνολογία για να 
παρέχει μια σειρά ισχυρών προϊόντων καθαρισμού και 
απολύμανσης, που δεν παρουσιάζουν κίνδυνο για τον 
άνθρωπο, τα ζώα, τα φυτά ή το περιβάλλον. 
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DEW Technology 

Τα προϊόντα DEW, που κατασκευάζονται από την 
Ecoanolytes Ltd, δημιουργούνται σε μια ειδική μονάδα που 
διοχετεύει ένα διάλυμα άλμης μέσω καναλιών και θαλάμων, 
διαχωρισμένων με μεμβράνες. 
Αυτή η μοναδική διαδικασία επιτρέπει την πιο ομοιόμορφη 
κατανομή των ηλεκτρολυτών Anolyte (+ ve) και Catholyte (-
ve) εντός των θαλάμων και μειώνει τον κίνδυνο σχηματισμού 
στάσιμων ζωνών, όταν οι ρυθμοί ροής του ηλεκτρολύτη είναι 
υψηλοί.  
Η κατασκευή των διαφραγματικών κυττάρων επιτρέπει 
επίσης την πολύ αποτελεσματική εκκένωση προϊόντων 
ηλεκτροχημικών και χημικών αντιδράσεων από τους 
θαλάμους, με αποτέλεσμα τη δημιουργία σταθερών 
προϊόντων. 

 

 
 
 
 
Όλα τα προϊόντα απολύμανσης και καθαρισμού χρησιμοποιούν ηλεκτρολυμένο νερό, το οποίο είναι 
κατασκευασμένο από νερό (πάνω από 99%), λίγο αλάτι και λίγο ηλεκτρικό ρεύμα. 
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ DEW  
 

DEW Hand Sanitiser  
Ένα μικρό spray 65ml για την τσέπη ή την 
τσάντα σας. Ιδανικό για χρήση μετά τη 
τουαλέτα, πριν το φαγητό, μετά από επαφή 
με κάποιον που έχει λοίμωξη. Ένας γρήγορος 
δραστικός σύμμαχος ενάντια στους ιούς  
χωρίς αλκοόλ ή Paraben. 

 
 
 

DEW Air 
Παρέχεται σε έναν ειδικά σχεδιασμένο 
εκνεφωτή spray που παράγει ένα 
εξαιρετικά λεπτό σπρέι χωρίς τη χρήση 
αερολύματος. Για άμεση χρήση, η 
ταχεία ανακούφιση από αλλεργία και 
αλλεργική ρινίτιδα. 

DEW Disinfect  
Ένα αντισηπτικό και απολυμαντικό 
γενικής χρήσης με εφαρμογή σε όλο το 
σπίτι, στην κουζίνα, στο μπάνιο, στον 
κήπο και στα κατοικίδια. 
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Κάθε σταγόνα προϊόντος απολύμανσης DEW περιέχει το 
ίδιο δραστικό συστατικό που παράγει το σώμα μας κατά 
την καταπολέμηση μιας λοίμωξης. 
 
Έχει επίσης ένα πολύ μικρό αλλά σημαντικό ηλεκτρικό 
φορτίο που καταστρέφει την εξωτερική μεμβράνη των 
μικροοργανισμών. 
 
Το δραστικό συστατικό μπορεί στη συνέχεια να εισέλθει 
στον μικροοργανισμό για να τον καταστρέψει - πολύ 
γρήγορα 

 
 
 
Α: ΧΩΡΙΣ DEW 
Β: ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ DEW 
C: 7’’ ΑΡΓΟΤΕΡΑ 

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΜΕΝΟ ΝΕΡΟ DEW ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ! ΚΙ ΟΜΩΣ ΤΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ 30 ΦΟΡΕΣ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΛΩΡΙΝΗ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΩΝ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ 
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         Γιατί δεν χρησιμοποιείται ήδη? 
                      

                                                                                                                      

Η μέθοδος του ηλεκτρολυμένου νερού δεν 
είναι νέα, στην πραγματικότητα 
χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά πριν από 
100 χρόνια. 

● Ιστορικά το πρόβλημα ήταν η σταθερότητα 

● Η δράση παρέμενε ενεργή μόνο για λίγες 
ώρες! 

● Τα προϊόντα DEW είναι σταθερά για 
περισσότερο από 12 μήνες, αλλά θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται εντός 6 μηνών από το 
άνοιγμα. 
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Πόσο αποτελεσματικό είναι το  Dew Disinfect; 
 

Ανεξάρτητες δοκιμές 
Τα προϊόντα απολύμανσης DEW έχουν υποβληθεί σε με μια σειρά από εκτεταμένες ανεξάρτητες δοκιμές 
και επιτόπιων test, συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων, ζυθοποιείων, υδάτινων συστημάτων κ.α. 

 

Ασφαλέστερος κόσμος 
Παρουσιάζοντας ΜΗΔΕΝΙΚΟ κίνδυνο για τον άνθρωπο, τα ζώα, τα φυτά και το περιβάλλον, τα DEW 
αποτελούν την λύση  όταν οι «παραδοσιακές» χημικές ουσίες δεν φέρουν  τα επιθυμητά αποτελέσματα ή 
δεν μπορούν να εφαρμοστούν καθόλου. 

 

Καλύτερη εναλλακτική  
Τα αποτελέσματα των ερευνών αποδεικνύουν ότι το DEW είναι ένα χαμηλού κόστους και ισχυρό 
απολυμαντικό  που αναμένεται να γίνει η προτιμώμενη λύση για τις περισσότερες διαδικασίες 
αποστείρωσης, απολύμανσης και καθαρισμού νερού. 
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● Προστατεύει από κρυολογήματα και γρίπη, 
σκοτώνει 

99,995% βακτηρίων, ιών & μυκήτων 

● Δεν περιέχει ισχυρές ή τοξικές χημικές ουσίες 

● ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ αλκοόλ, αλδεϋδες, 
parabens, χρωστικές και αρώματα 

● Υποαλλεργικό, δεν ερεθίζει και δεν αφληνει 
υπολείμματα 

● ουδέτερο pH, φιλικό για το δέρμα 

● Ταχεία απολύμανση 
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13 τόνοι νερού κάθε 
δευτερόλεπτο!  
 

● Οι χημικές ουσίες, η χλωρίνη και άλλα οικιακά 
απολυμαντικά είναι επιβλαβείς για εμάς, τα κατοικίδια 
ζώα μας και το περιβάλλον 

● Ρυπαίνει και μολύνει το νερό, τον αέρα και το χώμα μας 

● Το χλώριο συνδέεται με την εξάντληση του όζοντος, η 
οποία είναι γνωστό ότι επηρεάζει την υπερθέρμανση του 
πλανήτη 

Σύμφωνα με το περιοδικό Audubon 

● Η Greenpeace ζήτησε τον πλήρη τερματισμό της 
παραγωγής οργανοχλωρίου 

 
                       

                        • Reduce • Reuse • Recycle 
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