ZDRAVÁ VODA

A Q U A P H O R V O D N É F I LT R E - Č I S TÁ V O D A P R E V A Š E Z D R A V I E
Čo dokážu filtre Aquaphor urobiť pre Vás s vodou?

- Odstráni usadeniny vo varnej kanvici (odstráni vápnik a horčík),
- Zlepší chuť pokrmov a nápojov (odstráni chlór),
- Ochráni a zlepší Vaše zdravie (odstraňuje mikroorganizmy, víry, baktérie),
- Pomôže zlepšiť stav nervového systému (odstráni ťažké kovy)
- Odstráni povlak v hrnci s čajom (odstráni tvrdosť)
- Pomôže Vám vyhnúť sa toxínom (odstráni fenol, benzol)
- Otvorí Vám novú prírodnú chuť vody (normalizuje pH)
- Pomôže Vám schudnúť (odstráni pesticídy)
- Urobí vodu krištáľovo čistú (odstráni piesok, hlinu, hrdzu atď.)
Navyše obsahujú patentový materiál Akvalen a striebro v aktívnej
iónovej podobe pre Vašu lepšiu ochranu!
Bežný vodný filter

NAOZ AJ ČISTÁ VODA PRE VÁS A

VÝHODNE!

AQUAPHOR vodný filter s Akvalenom

Pri filtrácií vody vzniká kanálový efekt t.j. Rovnomerný tok vody je zaručený vláknami
granule vo filtry vytvárajú kanále a nie všetka Akvalenu, ktoré zvyšujú povrchovú veľkosť filtračnej plochy držiac sorbent pokope, nevznikajú
voda prichádza do styku s filtrom.
„mŕtve“ zóny, kadiaľ by pretekala voda bez styku
s filtračným povrchom.
Bežná veľkosť sorbentu
Vlákno Akvalenu
a menšie častice sorbentu

Bežná filtračná vložka obsahuje len sypký Vo filtračných vložkách Aquaphor sa používajú drobnejšie, 2-krát menšie ako
granulát, poznáme to podľa efektu, že keď v obyčajných vložkách, guličky kokosového uhlíka, čím sa zväčšuje kontaktná
ju potrasieme vydáva zvuk ako rumba guľa. plocha sorbentu a efektivita jeho použitia je až štvornásobná. Akvalen je
patentované vlákno, ktoré má dve hlavné vlastnosti a to účinne odstraňuje
z vody ióny ťažkých kovov a združuje uhlík kompaktne pohromade, čím
zväčšuje plochu filtrácie. Vďaka tomu sa zväčšuje životnosť vložky trojnásobne
v porovnaní s obyčajnou vložkou.
Striebro je v podobe aktívných Ag+ iónov rozprášené na vlákno Akvalen.
V obyčajných filtroch sa striebro nachádza na uhlíku, ktorý nemá stabilný
povrch, a preto sa počas krátkej doby vymyje do prefiltrovanej vody. Vo filtroch
Aquaphor je striebro pevne zachytené a plní svoje baktericídne účinky až do
konca životnosti vložky.
Iontomeničová smola obsiahnutá vo filtroch odstraňuje ióny vápnika
a horčíka t.j. nadmernú tvrdosť z vody a tým optimalizuje pH vody. Voda je
krištáľovo čistá a nezanáša varné kanvice a nevytvára povlaky napr. na čaji.
čaj: nefiltrovaná voda / filtrovaná voda

Naše filtračné vložky Aquaphor sú kompatibilné s filtračnými kanvicami BRITA,
Kenwood, Solac, Anna, Dafi, BWT, Profisimo, Laica, Qualtex, Optima, Wilkinson...

Odpracovaná životnosť
verzus schopnosť filtrácie

začiatok
10 l

stred
150 l

koniec
300 l

Aktívny chlór

100%

100%

100%

Ropné produkty (benzol)

95%

95%

92%

Fenol

99%

97%

92%

Pesticídy

99%

99%

97%

Ťažké kovy

99%

99%

99%

Vodné filtre Aquaphor sa testujú podľa pravidiel zodpovedajúcim
najprísnejším medzinárodným štandardom. Podľa testov si zachovávajú
svoju vysokú kvalitu čistenia vody aj pri 120% využití životnosti.
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VYCHUTNAJTE SI

AJ VY

ČAJ

SVOJ KRIŠTÁĽOVO ČISTÝ

VODNÉ FILTRE A FILTRAČNÉ KANVICE AQUAPHOR
STANDART

IDEAL

ULTRA

AMETHYST

ART

GARRY

PRESTIGE

Objem
2,5 l
Filtrovaný objem 1,2 l
Životnosť filtra 170 l

Objem
2,8 l
Filtrovaný objem 1,4 l
Životnosť filtra 170 l

Objem
2,5 l
Filtrovaný objem 1,2 l
Životnosť filtra 300 l

Objem
2,8 l
Filtrovaný objem 1,4 l
Životnosť filtra 200 l

Objem
2,8 l
Filtrovaný objem 1,4 l
Životnosť filtra 300 l

Objem
3,9 l
Filtrovaný objem 1,9 l
Životnosť filtra 300 l

Objem
2,8 l
Filtrovaný objem 1,4 l
Životnosť filtra 300 l

FILTRAČNÉ VLOŽKY AQUAPHOR

B100-5
Životnosť filtra 300 l
zachováva pH vody
Balenie po 1 ks, 2ks, 3 ks

MAXFOR B100-25
Životnosť filtra 200 l
Balenie po 1 ks, 3 ks
Vhodné aj pre iné kanvice
Brita, Anna, Dafi, Laica...

B100-6
Životnosť filtra 300 l
zmäkčovací filter,
zachováva pH vody
Balenie po 1 ks, 2ks, 3 ks

B100-15
Životnosť filtra 170 l
Balenie po 1 ks, 3 ks
Vhodné aj pre iné kanvice
Brita, Anna, Dafi, Laica...

Antibakteriálna
ochrana

Krištáľovo čistá
voda

Nerezový vodný filter
Aquaphor FAVORIT

VODNÉ FILTRE AQUAPHOR
Vodný filter Aquaphor
Crystal Eco
Výborný filter na pitnú
vodu, ktorý zbaví Vašu
rodinu dennej potreby
kupovať balenú vodu.
Odstraňuje aktívny chlór,
ťažké kovy, mikroorganizmy, fenoly, pesticídy
a organické zlúčeniny. Životnosť vložiek je
8000 litrov, pracovný tlak od 1,5 atmosféry,
filtrácia 2,5 litra za minútu.

Odstraňuje aktívny chlór,
ťažké kovy, mikroorganizmy, fenoly, pesticídy
a organické zlúčeniny.
Filter je vyrobený z nerezovej ocele, ktorá nepodlieha korózii, mechanickému
poškodeniu a odoláva tlaku až do 20 atmosfér. Vysoký výkon 150 litrov za hodinu. Vodný filter je možné
použiť nielen v bytoch a vidieckych domoch, ale je
vhodný aj do reštaurácií, kaviarní a nemocníc.

ďalšie produkty nájdete na www.svetlozdravia.sk

Prvotriedna
kvalita vody

Efektívne čistenie Osvedčená kvalita
vody
a materiály
BPA-free

Jednoduché
a pohodlné
používanie

Ušetrí náklady
za balené vody

Zlepšite si svoj
životný štýl

Priateľské
k životnému
prostriediu

