E G Y S Z E R Ű E N T I S Z TA V Í Z

MIÉRT FONTOS A TISZTA VÍZ?
Testünk közel 70%-a víz. Egészségünk szempontjából
kiemelkedően fontos, hogy ezt az egyensúlyt fenntartsuk. Ezt a leghatékonyabban minőségi ivóvíz
fogyasztásával tehetjük meg.
A víz legfontosabb szerepe, hogy sejtjeinket folyamatosan hidratáltan tartsa és hogy segítsen szervezetünknek megtisztulni a felgyülemlett méreganyagoktól.
Gondoljunk bele! Otthonunkban a felmosáshoz sem használunk már eleve
szennyezett vizet – hiszen azzal szinte csak tetézzük a problémát. Szervezetünknek
akkor miért nem adjuk meg ugyan így a minőségi, tiszta vizet?
Mindannyiunk számára fontos egészségünk, gyakran mégis megfeledkezünk
testünk legfontosabb alkotóeleméről, A VÍZRŐL
TUDTA?

A harmadik és negyedik szűrők a sejtmembránok, melyek segítségével megvalósulhat a fordított ozmózis folyamata. Ezeken a 0.0001 μ méretű pórusokon
csak a vízmolekulák juthatnak át – így a szennyeződések 95%-a kiszűrésre kerül.
} Az ötödik és egyben az utolsó szűrési fázis a magas teljesítményű UVC-LED
modul, amely hatékonyan pusztítja el a vízben lévő kórokozókat és más
mikroorganizmusokat.
}

A Lux Waterguard Thin egyedülálló technológiája lehetővé teszi, hogy egy by-pass
szelep segítségével a visszakeverje a vezetékes vízben található értékes ásványi
anyagokat az ivóvízbe, pontosan olyan mennyiségben, ami az Európai Uniós
és a magyar szabványoknak is megfelel. Ezáltal a készüléknek nem szükséges
mesterségesen visszasóznia az ivóvizet.
A modern, tartály nélküli, átfolyós rendszerű kialakításnak köszönhetően
a Lux Waterguard Thin mindig friss vizet biztosít családja számára.
MIÉRT A LUX WATERGUARD THIN?
Lenyűgöző, modern design

Kifinomult,
keskeny kialakítás, amely
által akár a szekrény szoknyája mögé
is kényelmesen felszerelhető – így a
legkisebb konyhákban is gond nélkül
elférhet
} Használata által nem csak pénzt és
időt takaríthat meg, hanem úgy tehet
egészségéért, hogy mindeközben
környezetünket is óvja, hiszen nem
szükséges többé a palackozott vizekre
hagyatkoznia
} Biztonságban érezheti magát - a gép érzékeli és jelzi, ha szűrőcsere, vagy szerviz
esedékes
} A beépített vízszivárgás riasztó extra védelmet nyújt konyhájának, bútorainak
}
}

A hosszú, sokszor már elhasznált csővezetékeken keresztül
otthonunkba érkező ivóvíz minősége gyakran nem megfelelő
a benne található kémiai és fizikai, valamint bakteriális
szennyezőanyagok miatt.
A túl magas kloridion-, metán-, vas-, mangán- és ammóniumtartalma vérképzési-, gyomor-, és bélműködési zavarokat
okozhat. Az ivóvíz ezáltal sokszor kellemetlen ízű, színű, vagy
szagú.
HOGYAN MŰKÖDIK?
A Lux Waterguard Thin az innovatív fordított ozmózis elvén, 5 szűrési fázissal működik:
 első, ezüst-kolloidos szűrő eltávolítja a vízből
Az
a klórt és annak származékait, valamint a szerves
szennyeződések nagyrészét. Ezen felül extra
védelmet nyújt a vírusokkal és baktériumokkal
szemben.
} A második szűrő az 1μ-os fizikai szűrő, mely
eltávolítja a homokot, rozsdát és egyéb, a vízben
felgyülemlő üledékeket.
}

LUX GARANCIA - LUX ÉLMÉNY

Hívja területi képviselőnket!

 3 éves általános garancia
 Országos és nemzetközi szervizhálózat
 Kipróbálási lehetőség
 Kiegészítő tartozékok házhozszállítása
 Lux Royal Club tagság
 Kedvező részletfizetési lehetőségek
Jelen termékismertető nem minősül ajánlattételnek, a benne megfogalmazottak tájékoztató jellegűek.

