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DE IONSHIELD ionisator hanger 

 
Gezonde lucht 
Volgt jou als een schaduw 
 

"Electronic Mask" IONShield-hanger 

beschermt de gezondheid van uw gezin. 

Negatieve ionen verminderen fijnstof 

(PM2.5), Staphylococcus en verlichten 

allergieën. 

 
 

 

Een revolutionair luchtzuiverend apparaat dat je beschermt tegen de vervelende 

dingen van het leven 

De IONShield is een luchtzuiverend apparaat met een ingebouwd 

koolborstelsysteem dat negatieve ionen in de lucht afgeeft, die de onzuivere deeltjes 

in je adembereik verwijderen.  

Hij geeft per puls 60 miljoen negatieve ionen aan de lucht af, wat garant staat voor 

schone lucht in uw directe omgeving. Dat alles past in een klein en stijlvol ontwerp, 

en het heeft ook een actie tijd van 9 uur – De IONShield geeft u daardoor overal de 

kwaliteit van verse buitenlucht, zowel binnen als buiten. Heb je vrienden die roken? 

De IONShield behoedt u ook tegen passief roken. Het verbetert ook je 

lichaamsfunctie en voorkomt slechte geurtjes! De keuze ligt voor de hand.  

Bescherm uzelf en uw gezin vandaag nog! 
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IONShield - Beschrijving 
Wat kan ionentherapie met een ionisator voor u betekenen in termen van het 

verbeteren van uw welzijn en welzijn? 

 

    
Bloedzuivering Breng het 

autonome 
zenuwstelsel in 

evenwicht 

Verbeter het 
celmetabolisme 

Helpt bij hoofdpijn 
en angst 

    
Anti-oxidatie Versterk het 

immuunsysteem 
Slapeloosheid 

overwinnen 
Preventie van 
arteriosclerose 

 

• 10 gram in gewicht, licht om te dragen 

• Neem de luchtreiniger overal mee naartoe voor bescherming. 

• 60 miljoen per cm³ negatieve ionen, een sterk geconcentreerde filtratie 

• In 40 minuten opgeladen, tot 18 uur batterijgebruik 

 

 

Continue opname in ons lichaam wat goed is voor de gezondheid, 

verhoogt de stofwisseling, verbetert de spijsvertering, de 

bloedcirculatie en meer. 
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Garantie 

De IONShield geleverd met een garantie van één jaar 

Artikels kunnen niet worden geretourneerd,  gerestitueerd of worden geruild 
Uw apparaat wordt vervangen als het defect is onder de garantie 

Uw garantie registreren 

Zodra u uw IONShield hebt ontvangen, logt u in op uw account/backoffice, gaat u 
naar de pagina Navigeren en klikt u op Apparaatgarantie, voert u vervolgens uw 
serienummer in dat zich op het apparaat bevindt… of bekijkt u de instructievideo. 

 

 


