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INTRODUÇÃO

O ozônio é um dos gases mais importantes presentes na-
turalmente na estratosfera que cerca nosso planeta, man-
tendo o equilíbrio biológico.

O ozônio (O3) é um gás bastante reativo e altamente ins-
tável, logo se recompondo em oxigênio (O2).

Ele também é um poderoso oxidante e germicida natural.

Estas características conferem ao ozônio uma gama de 
aplicações, sendo utilizado em medicina como também 
em processos industriais, tratamento de águas, alimentos, 
gases e também como agente clareador / branqueador.

O que é Ozônio ?
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FUNCIONAMENTO

Os ozonizadores da Oxipower funcionam da mesma forma que os 
melhores ozonizadores do mundo, entre eles os europeus, que 
também geram artificialmente o gás ozônio através de um pro-
cesso chamado “Efeito Corona”. Basicamente consiste em um 
tubo no qual passa ar do ambiente, e aonde uma descarga elétri-
ca constante transforma moléculas de oxigênio em moléculas de 
ozônio pela adição de um átomo.

Como funcionam os 
ozonizadores Oxipower?
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LEGENDA
1. A molécula de Oxigênio (O2) é dividida por uma descarga elétrica.
2. Torna-se um átomo de Oxigênio (O1). 
3. Em seguida, uni-se com outra molécula de O2.
4. Transformando-se agora em Ozônio (O3).
5. Ozônio (O3), alto poder bactericida, germicida e desinfetante.
6. Oxigênio (O2) do Ambiente.

https://www.instagram.com/oxipower_o3/
https://www.facebook.com/oxipowerozonizadores/
https://www.linkedin.com/company/oxipower-ozonizadores/


INFORMAÇÕES
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Confira, abaixo, as possíveis aplicações e vantagens do ozônio através do uso de nossos ozonizadores. 

Aplicações e benefícios do ozônio

Elimina agrotóxicos e 
bactérias das frutas, 

verduras e legumes.

Remove resíduos de hor-
mônios das carnes.

Elimina os vírus biológi-
cos e odores dos frutos 

do mar.

Combate ao mau hálito, 
previne contra periodon-

tite e gengivite.

Elimina bactérias e 
oxigena a água de 
aquários evitando do-

enças aos peixes.
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INFORMAÇÕES

Veja outras possíveis aplicações e benefícios. 
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Desinfeta animais de es-
timação e retira odores 
indesejados do ambiente.

Purifica a água para 
beber e cozinhar.

Oxi-Sanitização: Elimina 
odores, cheiros de cigarro 

e sanitiza o ar-condicionado.

Hidro-Ozonioterapia: Permite 
que se gere água e óleo ozo-
nizado que eliminam odores, 
fungos e bactérias. Ozoni-
zador pode ser utilizado na 
limpeza profunda da pele e 
cabelos atuando e prevenin-
do doenças causadas por 
fungos e bactérias, auxilian-
do também na cicatrização.
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Aplicação de ozÔnio em

Bares e Restaurantes
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Purificador
de Ar de Parede

Estabelecimentos de alimentação como bares, restaurantes e lanchonetes por muitas vezes so-
frem com problemas de cheiro forte  fritura e gordura no ar, o que acaba criando experiências 
desagradáveis com os clientes. 

# Problema 01

Através de um Ozonizador Purificador de Ar de Parede ocorre uma purificação do ar no ambiente, 
retirando o cheiro de fritura e gordura;

# Solução 01

Sanitizador
de Alimentos

Para higienização e sanitização de alimentos como verduras, frutas, legumes e carnes, geral-
mente, usa-se o “cloro” que acaba deixando sabor nos alimentos, além de ter necessidade de 
enxágue.

# Problema 02

Através de um Sanitizador de Alimentos Portátil efetua-se uma higienização mais profunda nos 
alimentos, não alterando o sabor da comida, aumentando a vida útil dos alimentos, e ainda, econo-
mizando água e tempo, pis não necessita do enxágue;

# Solução 02
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Aplicação de ozÔnio para

Saúde e Bem-Estar
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Vantagens no uso de ozonizadores em ambientes domésticos

- Desinfeta os animais de estimação e retira odores indesejados 
dos ambientes;
- Purifica a água para consumo e para cozinhar os alimentos;
- Elimina bactérias e oxigena a água de aquários evitando doenças 
aos peixes;
- Combate o máu hálito, previne contra periodontite e gengivite;

Podemos solucionar diversas situações através do uso e aplicação 
do ozônio, seja através do ar ou na água, em ambientes domésticos.

Multifunção
Pessoal
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Aplicação de ozÔnio

Hotelaria
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Vantagens no uso de ozonizadores em hotéis e pousadas

- Esterelização de ambientes como hotéis, pousadas, quartos, banheiros, 
cozinhas, restaurantes, motéis entre outros;
- Elimina os cheiros de cigarros, odores, fungos, fumaças, microorganismos 
e bactérias;

Podemos solucionar problemas de odores, fungos, bactérias, cheiros de ta-
baco e a efetivar a sanitização de unidades habitacionais após arrumação do 
quarto, criando um ambiente agradável aos hóspedes.

Purificador
de Ar Portátil
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Aplicação de ozÔnio

Profissionais da Área de Saúde
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Vantagens no uso de ozonizadores para Profissionais da Área de Saúde

- Gera água ozonizada que auxilia na cicatrização;
- Auxilia na limpeza profunda da pele e cabelos ou doenças causadas por 
fungos e bactérias;
- Pode ser usado em tratamentos de ozonioterapia e/ou hidro-ozonioterapia 
por profissionais da área de saúde;
- Gera óleo ozonizado;

O aparelho permite que se gere água e óleo ozonizado em grandes volumes, 
sendo muito utilizado para a ozonioterapia. A água ozonizada elimina odores, 
fungos e bactérias. Além disso, o ozonizador pode ser utilizado na limpeza 
profunda da pele e cabelos ou eliminação de doenças causadas por fungos e 
bactérias, auxiliando também na cicatrização.  Este equipamento é ideal para 
profissionais da saúde com experiência em tratamentos à base de ozônio.

Área de Saúde
Profissionais da 
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Aplicação de ozÔnio

Oxi-Sanitizador de Veículos
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Vantagens no uso de ozonizadores para Oxi-Sanitização de Veículos

- Elimina fungos, bactérias, odores e o cheiro de cigarros do veículos;
- Auxilia na limpeza do ar-condicionado dos veículos;

Equipamento para realizar a oxi-sanitização veicular equipado com timer 
para ciclo automático de 35 minutos. A sanitização elimina fungos, bactérias 
e odores (inclusive de cigarro).

Oxi-Sanitizador
Veicular
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INFORMAÇÕES

Oxipower, na condição de fabricante de uma linha completa de ozonizadores de ar e água, e a Allkit, na condição de distribui-
dora, não fornecem aconselhamentos ou diagnósticos médicos, e não fazem prescrições ou reivindicam nenhum tipo de cura 
para qualquer tipo de doença.

Pelo contrário, somos adeptos, e, reforçamos o conceito de que qualquer tipo de tratamento médico deve ser realizado sob 
orientação e acompanhamento de profissionais especializados.

Através do nosso site, divulgamos informações e disponibilizamos reportagens, pesquisas e vídeos elaborados por especialis-
tas, conteúdo esse de domínio público, disponível em veículos de comunicação.

Sempre divulgamos a fonte para garantir os créditos dos autores e proporcionar que os interessados possam pesquisá-los na 
íntegra.

Divulgamos, também, informações e estudos elaborados em outros países, onde a utilização do ozônio é ampla e consolidada.

A exemplo dos EUA, onde o FDA (A Food and Drug Administration é uma agência federal do Departamento de Saúde e Servi-
ços Humanos dos Estados Unidos) aprova e recomenda a utilização da água ozonizada para sanitização de frutas, verduras, 
legumes e outros alimentos.

Nota de Esclarecimento
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Nós da Oxipower agradecemos pelo seu interesse em saber mais sobre o ozônio 
e sobre as vantagens de utilizar os nossos ozonizadores. Caso ocorra alguma 
dúvida, ficaremos contentes em ajudá-lo (a) da melhor maneira e, menor tempo 
possível. Seguem, abaixo nossos contatos. 

FALE CONOSCO

www.oxipower.com.br

Rua Antenor Bergamo, 454  I  Pq. dos Cocais
Valinhos SP I CEP 13273-182

contato@oxipower.com.br

19 3871.3625  ou  19 3829.1124

Siga-nos nas redes sociais

* Todos os produtos Oxipower são distribuídos pela empresa Allkit.

comercial1@allkit.com.br

19 9.9905.6367
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