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 Řešení pomocí řady výrobků s „purpurovým plamenem“ 
Řada výrobků řady s „purpurovým plamenem“ společnosti Ansbabe dokáže ničit bakterie a viry na 

povrchu předmětů pomocí ultrafialového záření. Podle zjištění profesionálních institucí je jejich 

baktericidní účinek až 99,9 % s výslednou sterilizací předmětů a prostředí (kartáčky na zuby, hůlky, 

drobné předměty, boty, šatníky, úložné boxy, automobily a uzavřené prostory) Tyto výrobky řeší 

zdravotní problémy způsobené bakteriemi a zajišťují čisté, bezpečné a pohodlné prostředí k životu lidí. 

 

Zařízení s technologií hlubokého ultrafialového záření nové generace – veďte nový a 

zdravější život 

Tradiční sterilizátory využívající hluboké ultrafialové záření se používají pouze v dezinfekčních 

zařízeních v nemocnicích a restauracích. Společnost Ansbabe se věnuje výzkumu a vývoji 

zdravotnických výrobků s fotonickými nanotechnologiemi s použitím čistě manuální extrakce, jakož i 

nejvíce rozšířeného sterilizačního pásma (UVC 275 nm), a uvádí na trh novou generaci výrobků 

s technologií dezinfekce hlubokým UV zářením. Řada výrobků s „purpurovým plamenem“ představuje 

výrobky s čistě fyzickou sterilizací neprodukující žádné znečištění a žádná rezidua, což pro 

spotřebitele znamená záruku vysoce kvalitního zdravého života. 

 

  

Vliv mikrobů v dnešní době 

Infekce in vivo 

Infekce ve vzduchu a na povrchu 
předmětů 

Milióny lidí umírajících na 
bakteriální infekce 

Nemoci jako SARS, MERS a jiné 



 

3 x 120° pro dezinfekci ve všech směrech 

bez nepřístupných míst 

Vysoušení vody zabraňující její hromadění 
Brání množení bakterií a virů 

Inteligentní automatický cyklus po 4 hodinách 

účinně brání opakovanému množení bakterií 

FYZICKÁ STERILIZACE CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ 

Ultrafialový sterilizátor 

Sterilizátor pro kartáčky na zuby a hůlky 

Výrobek: Purple flame guardian od 

Ansbabe 

Účinek: Hluboká sterilizace, dezinfekce 

UV zářením, deodorizace zápachu 

Rozměry výrobku: 103 x 91 x 193 mm 

Baterie: 3000 mAh 

Výkon: 5 W 



 

Ničení hub na ochranu před dermatofytózou 

1. Prevence vzniku dermatofytózy u zdroje, efektivně ničí houby 

2. Funkce deodorizace pomocí vůně 

3. Sterilizace pro malé prostory, jako jsou šatníky, koupelny, nádoby či boty 

4. Dezinfekce prádla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FYZICKÁ STERILIZACE PRO OCHRANU ZDRAVÍ 

Sterilizace UV zářením 

Boty, ponožky, pelíšky 

pro domácí mazlíčky a 

malé prostory 

Zabudovaný ventilátor 

pro vysoušení proudem 

vzduchu, který brání 

růstu bakterii 

Sterilizace ve všech 

směrech, dezinfekce 

s účinností až 99,9 % 

Výrobek: Ansbabe purple flame elf 

Účinek: Důkladné ničení hub, hluboká UV 

dezinfekce, deodorizace 

Rozměry výrobku: 55 x 193 mm 

Baterie: 3000 mAh 

Výkon: 6,5 W 



PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI  Shenzhen Ansbabe Technology Co., Ltd je 

přední čínský výzkumný, výrobní, marketingový 

a servisní high-tech podnik optického průmyslu 

zaměřený na ochranu zdraví osob. Hlavními 

výrobky jsou nanotechnologické výrobky pro 

sterilizaci zářením, řada omlazujících výrobků, 

výrobků pro fotonovou terapii a další, které 

nacházejí široké uplatnění ve fotonové 

medicíně a v oblasti ochrany lidského zdraví.  

 

 

Dr. Liu Jiming je zakladatelem 

Výzkumného střediska pro optickou 

komunikaci a fotonovou terapii ve 

Spojených státech. Má 30 let zkušeností ve 

výzkumu v odvětví optické komunikace a 

fotonové terapie. Tuto teorii úspěšně 

využívá ve zdravotnických výrobcích, jako 

jsou omlazující výrobky, výrobky řady pro 

fotonovou dezinfekci, fotonovou terapii a 

další.  

 

Vedoucí výzkumu, uznávaný expert Ansbabe: Jiming Liu 

 

CERTIFIKACE PODNIKU 
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