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Çevre Çalışma Grubu (EWG) raporuna göre şeftali, elma, paprika, kereviz, nektarin, 

çilek, kiraz, lahana, marul, üzüm, havuç ve armut en çok tarım ilacı kalıntısı bulunduran 

12 meyve ve sebzedir.
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Hormonlar çocuğunuz için zararlıdır
Meyve yumuşatıcıları ve sebzelerde kullanılan tarım ilaçları gibi 

östrojenler, çocuğunuzda erken ergenliğe neden olur. Çocuğunuzun 
beyin gelişimini ve fiziksel gelişimini etkiler, bu da bağışıklığın 

azalmasına, zayıf ve hasta olmasına neden olur.
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Tarım ilacı kalıntıları ana 
rahminde aşınmaya yol açar

Vücuda aşırı miktarda tarım ilacı
kalıntısı girmesi kısırlığa, düşük 
yapmaya veya ölü doğuma yol 
açabilir. Hamilelik sırasında cenin 
gelişimini etkileyebilir, engelli bebek 
doğumları gibi ciddi sonuçlar 
doğurabilir. 
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Tarım ilacı kalıntıları vücut 
fonksiyonlarını bozar

Eser miktarda tarım ilacı kalıntılarının uzun süre 
vücuda girmesi kronik hastalıklara, baş ağrısına, baş 
dönmesine, yorgunluğa, erken yaşlanmaya, damar 
sertleşmesine, kalp, damar ve beyin hastalıklarına veya 
kansere yol açabilir. 
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Bunun yıkanmış olduğunu mu düşünüyorsunuz?
Basit yıkama sadece kiri temizleyebilir, ancak tarım ilacı kalıntısı yıkama ile çıkmaz!
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Sadece su ile 
durulayarak, en 
kötü işlemi yapmış 
olursunuz.

El ile yıkamak 
sadece yüzeydeki 
belirgin kirleri 
temizleyebilir, 
hormonal bakterileri 
temizlemek zordur.

Tuzlu su, sirke, unda 
bekletme gibi 
yöntemler yağlı 
böcek ilaçlarının 
temizliğinde 
etkisizdir. 

Deterjanın kendisi 
birçok kimyasal bileşen 
içerir ve meyve ve 
sebzelerde ikincil 
kirliliğe neden olur.iskin.com.tr



Yiyeceklerin dezenfekte edilmesi gerekir!
Zararlı Maddeleri "Temizleyerek" Yiyeceklerin Gerçek Tadını Ortaya Çıkarın 

Bakteriler Virüsler Tarım ilaçları

Antibiyotikler Hormonlar
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Çok amaçlı 
 Sağlıklı yaşam koruyucusu 

Gıda Sterilize Makinesi

[Yeni nesil plazma yeşil temizlik]

Meyve Sebze Tahıl

Yemek 
Takımları 

Biberon Sağlık
Sterilizasyonu

Ev 
Dezenfeksiyonu

Et ve balık
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Ürün Görünümü

Kapak

Gövde

Dokunmatik
tuşlar

Taban Güç

Kaynağı
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Ürün Görünümü

YanArkaÖn
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Ö z e l l i k l e r

Plazma saflaştırma 
Tarım İlacı 
Ayrıştırıcı Toksin 
Bozumu Yüksek 
verimli 
sterilizasyon

Nominal gerilim AC100-240V 

Nominal frekans 50Hz 

Nominal güç 85W 

Bekleme gücü 1W'tan az

İçecek şişelerini dezenfekte 
eder
Sağlıklı dezenfeksiyon sağlar.
Ev temizliği için dezenfekte
su üretir.

Çalışırken yanıp sönen 
renkli ışıklar
Boyut 286 * 279 * 351 mm 
Geniş kapasiteli 12L 

Etkili sterilizasyon  Akıllı elektroliz

4 elektrolitik tabaka 

Yüksek güçlü konsantre 

elektroliz

Su elektrolizi hidroksit 

iyonları üretir

Güçlü oksidatif sterilizasyon

Düşük Voltaj

Çok fonksiyonlu dezenfeksiyon

Meyve ve sebzeleri temizler 

Balıkları arındırır.

Özel tasarım

Tek tuşla elektroliz 
Birbirinden ayrılan kova ve 
sepet.

     Güvenli

Kullanımı kolay 

Gıda sınıfı PC malzemesi 

Ozon içermez, ikincil 

kirliliğe yol açmaz 

Kirden arınmış güvenlik
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ABS gövde sert 
ve güvenilir

Sert yüzeyli, pürüzsüz ve dokulu, aşınmaya ve çizilmeye dayanıklı 
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Güçlü temizlik

meyve
sebze
balık

et

Yemek takımı 
sterilizasyonu

Dezenfektan 
su üretimi 

•Plazma saflaştırma prensibi
•Yüksek yoğunluklu baloncuklarla temizlik
•OH- Hidroksit tarım ilacı kalıntılarına
karşı etkili sterilizasyon
•Antioksidan, güçlü aparatlar.

Su tarafından parçalanmış 

Güçlü oksidatif 

sterilizasyon Ozon 

içermez, ikincil kirliliğe 

yol açmaz

Dezenfektan su üretimi 

Sağlık tesisi sterilizasyonu 

Ev sterilizasyonu 
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3 zamanlı temizleme
Modu

Sebze/Meyve 15 dk.

Et/balık
18 dk.

Bebek
Ürünleri 
30 dk.
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4 titanyum kaplı platin 
elektrolitik levha

Güçlü elektroliz yüksek konsantrasyonlu hidroksit iyonu Yüksek yoğunluklu 
kabarcıklar şeklinde meyve ve sebzelerle tam temas halinde Tarım ilacı 

kalıntılarını ve bakterileri arındırır.

Titanyum 
kaplı platin 
elektrolitik 
levha
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Plazma jeneratöründeki su 
Büyük miktarda hidrojen ve 

hidroksit iyonuna ayrışır

Hidrojen ve oksijen 
iyonları, mikro 

kabarcıkların tarım 
ilacı artıklarını ve 

bakterileri 
çevrelemesine 

dayanır.

Tarım ilacı bakterilerindeki 
hidrojen iyonlarını ele geçirerek 

(H+) bakterileri yok eder. 

Suya geri dönüştürülür.

Temizlenmiş hidrojen 
iyonları ile birleşen hidrojen 
ve oksijen iyonları 

H+, tarım ilacı moleküllerinin ve yaygın bakteri yapılarının önemli bir 
bileşenidir. H+ 'nın moleküler yapısı çözüldükten sonra, tarım ilacının 
moleküler yapısı ortadan kalkmış olacak ve ilaç zararsız hale gelecektir.

SU KATALİZÖRÜ STERİLİZASYON PRENSİBİ
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Plazma sterilizasyon teknolojisi, su elektrolizinden sonra kısa sürede güçlü oksitleyici özelliklere sahip hidrojen hidrat 
iyonlarını sterilize etmek ve dezenfekte etmek için üretilmiş yeni bir teknolojidir. Düşük üretim maliyeti, etkili hazırlık ve 
kısa sterilizasyon süresi özelliklerine sahiptir. Birkaç dakikalık kullanımdan sonra redoks ile normal suya 
dönüştürülebilir ve kalıntı bırakmaz. Evlerde, hastanelerde, restoranlarda, gıda işleme tesislerinde, çiftliklerde, 
çözündürme, temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyonda yaygın olarak kullanılabilir.

Güvenli düşük voltaj, H2O'yu hidrojen iyonlarına (H +) ve hidroksil gruplarına (-OH) iyonize etmek için su tankının 
suyunda (musluk suyu, kaynak suyu) iyonlar üretir. Hidrojen grupları su ile hidrojen oluşturur ve su içinde negatif 
olarak yüklenir. Hidroksit iyonu (OH-1), hidroksit iyonu (OH-1) ve hidrojen iyonu (H+) olarak adlandırılan ayırma şekli, 
güçlü bir sterilizasyon ve sterilizatör ile hidroksit iyonlarının yüksek oksidasyonuna yol açacaktır. Tarım ilaçları organik 
bir kimyasal bağdır. İyonize su, güçlü oksidasyon yoluyla yüksek seviyeli tarım ilaçlarının kimyasal bağlarını yok eder 
ve bu da onun tıbbi özelliklerini gerçekten kaybetmesine neden olur. Aynı zamanda meyve ve sebzelerin yüzeyinde 
bulunan çeşitli bakteri ve virüsleri öldürür.

Plazma meyve ve sebze yıkama makinesi, meyve ve sebzelerin yüzeyindeki fiziksel lekeleri yıkamak için 
kullanılırken, aynı zamanda plazma teknolojisi tarım ilaçlarını ve toksinleri ayrıştırmak, bakterileri öldürmek için 
kullanılır. Yıkama işleminde herhangi bir dezenfektan eklemeye gerek yoktur ve sterilizasyon ve detoksifikasyon 
işlemi sırasında ikincil bir kirlilik oluşmaz. Plazma meyve ve sebze yıkama makinesi, ailenizin sağlığını korumak için 
en iyi seçimdir. 

Plazma sterilizasyon Ozon 
tehlikesini ortadan kaldırır.
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11 litre kapasite
Aşağıdaki veriler bazı gıdaların temizliği için maksimum kapasiteyi belirtir

2,5 kg
Elma

1,5 kg
Ispanak

3,5 kg
Üzüm

3,5 kg
Çilek

2,5 kg
Karides

5 kg
Et

3,5 kg
Kabuklu 

Deniz 
Ürünleri

3, 5kg 
Kalamar
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Her açıdan mikro kabarcık dokunuşu

Makinede yıkamanın ürettiği 
mikro kabarcıklar boşluğa girebilir 

ve ıspanak, domates, marul,  
böğürtlen, salatalık, şeftali ve 
diğer yıkanması zor meyve ve 

sebzeleri kolayca temizleyebilir.
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Tarım ilacı kalıntılarını tek 
tıkla etkili şekilde arındırır.
Bitkisel besinlerde kalan tarım ilacı, gübre, hormon ve 

koruyucuları yok edebilir ve yüzeydeki bakteri ve virüsleri 

öldürebilir. Sebzelerin tadını değiştirmediği gibi raf ömrünü de 

uzatır. Karnabahar, fasulye, salatalık, biber, pırasa, patlıcan 

gibi sebzelerin temizliği için uygundur.
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Tek dokunuşla koruyucu ve 
olgunlaştırıcıları etkin bir şekilde 
temizleyin.

Meyvelerde tarım ilaçlarını, koruyucuları, 

olgunlaştırıcıları vb. tamamen ayrıştırabilir. Meyveyi 

taze tutun ve bozulmayı yavaşlatın. Çilek, elma, üzüm, 

mango, erik, karpuz ve papaya gibi çeşitli meyvelerin 

temizliği için uygundur. 
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Tek tıklamayla
Koruyucu parafini etkili

şekilde uzaklaştırır.

Koruyucu ve parafini tahıllardan temizleyin. Pirinç ve 

fasulyeleri yıkayın, koku ve aflatoksini giderin, 

yüzeydeki bakterileri yok edin ve tahılları daha 

lezzetli hale getirin. 
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Yemek takımlarındaki bakterileri etkili bir 
şekilde ortadan kaldırır.

Yemek takımlarının yüzeyindeki lekeleri tamamen 

yıkayabilir, bakteri ve virüsü öldürebilir ve 360 derece 

sirkülasyon sterilizasyonuna sahiptir. Çeşitli yemek 

takımlarının, şişelerin, çocuk oyuncaklarının vb. 

dezenfeksiyonu için uygundur.
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Çok amaçlı makine 

Mutfak temizliği 
Mutfak ve banyo gereçleri, mutfak 
eşyaları, fayans, zemin, gider 
dezenfeksiyonu, yemek takımı, çay seti, 
şişe, emzik temizliği ve dezenfenksiyonu

Kumaş Sterilizasyonu
Ev tekstili, giysilerin ve diğer tekstillerin 
ağartılması ve dezenfeksiyonu, sert 
yüzeyli mobilyaların dezenfeksiyonu.

Ev Eşyaları Sterilizasyonu
Metal dışındaki ev eşyalarının, 

telefonların, oyuncakların temizlik 
ve dezenfeksiyonu 

Cilt bakımı ve güzellik
Gözeneklerdeki bakteri ve kiri yok eder, cildin nefes 
almasına yardımcı olur, deri hücrelerini aktifleştirir, 
kan dolaşımını hızlandırır.Daralan gözenekler makyaj 
kalıntılarını etkili bir şekilde giderir ve güvenli bir 
şekilde makyajın temizlemenizi sağlar.

Evcil hayvan dezenfeksiyon ve temizliği
Evcil hayvanların dezenfeksiyonu, temizlenmesi ve 
kokularının giderilmesi. Evcil hayvanların üzerindeki 
bakterileri azaltır ve cilt hastalıklarını önler. Köpeklerdeki 
distemper virüsü, parovirüs ve mantar gibi zararlı 
organizmaları öldürür.

Kaşıntı ve koku giderme
Bakterileri öldürerek kaşıntı ve kokuyu 

giderir.
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Dahili Sepet
Meyve ve sebzelerin tamamen 
temizlenmesini kolaylaştırır.
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Ayrılabilen makine kovası 
Etrafı kirletmeden güvenli temizlik.
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Kaymaz Taban Tasarım

Çalışma sırasında oluşan gürültüyü 
azaltır, kovanın altındaki çıkıntıyı 
destekler ve kaydırmazlık sağlar.
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Ürün Adı Meyve ve sebze 
temizleme makinesi

Model No. C1

Elektroliz süresi 15,18,30 dk Güç adaptörü Input：AC100-240V、50HZ
Output：DC24V/4A

Elektrolitik levha Titanyum kaplı platin Enerji 65W

Gövde Malzemesi Gıda Sınıfı PC Beklemede güç
 tüketimi

1 W'tan az

Bekleme modu
Göstergesi

Tüm düğmelerde renkli 
ışıklar yanıp söner

Elektrot boyutu φ56

Çalışma göstergesi Düğme ışıkları yanar Kapasite  12L

Ürün ağırlığı 2.5kg Ürün boyutu 279×279×351mm

279mm
279mm

351m
m

Özellikler
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Yöntem Teori Etki Sorun

Deterjan
Yağ lekelerini ayrıştırabilen ve tarım ilacı 
kalıntılarını etkisizleştirebilen kimyasal temizlik Daha iyi

Kimyasal kalıntı, ikincil kirlilik, sağlığa 
zararlı

Basınçlı Yıkama Makinesi Basınçlı su ile temizlik
Genel Yüksek su tüketimi

Ultrasonik meyve 
ve sebze yıkama 
makinesi

Ultrasonik yüksek frekanslı salınımlı 
radyasyon, su kabarcıkları şok dalgaları üretir Genel

Ultrasonik enerji sterilize edilebilir ancak 
ayrıştırılamaz ve oluşan rezonans sağlığa 
zararlıdır

Ozon meyve ve sebze 
yıkama makinesi

Belirli elektrik alanı deşarjı, zararlı maddelerin 
oksidatif ayrışması için ozon üretir Daha iyi

Ozonun suda çözünürlüğü çok düşüktür, 
%90'ı sudan taşar ve insan sağlığına 
zarar verir

Su katalizörü gıda 
temizleyici

Su molekülleri, tarım ilacı kalıntılarını ve 
bakterileri gidermek için (OH) ayrılır Daha iyi Teknik seviyesi, çevresel faktörlerden 

büyük ölçüde etkilenir

IŞKIN C1 meyve ve 
sebze dezenfeksiyon 
makinesi

Su moleküllerinin ayrışması hidroksil radikalleri 
(-OH) üretir ve nihayetinde zararlı maddeleri 
zararsız karbondioksit, su ve inorganik tuzlar 
olarak ayrıştırır.

İyi Toksik olmayan, kirletmeyen, 
güvenilir çalışma

Ürün Karşılaştırması
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Teşekkürler!
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