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Cumpără în perioada

1 Septembrie - 31 Octombrie 2020
o stație de osmoză și primești 

*Articolele care fac parte din campanie sunt:

STATIE OSMOZA INVERSA CU MINERALIZARE                      AQUA05322311020

STATIE OSMOZA INVERSA CU MINERALIZARE ȘI POMPA    AQUA05323311020

GRATUIT

Cod:  AQUA07000810003

Set 3 cartușe
filtrante 10"

Alegand apa filtrată în locul apei îmbuteliate,
te vei bucura de:

SIGURANȚĂ
Consumi o apă sănătoasă și curată.

ECONOMIE
Costurile apei filtrate sunt semnificativ reduse 
comparativ cu apa îmbuteliată, investiția amortizându-se 
în scurt timp.

SĂNĂTATE ȘI ECOLOGIE
O natură mai curată fără ambalaje din materiale plastice 
(PET-uri).

CONFORT
Efortul de întreținere/schimbare cartușe într-o stație de 
osmoză este mult mai mic comparativ cu efortul de a 
transporta zilnic apa îmbuteliată necesară consumului.



Apa de la robinet  provenită  din sistemul public de alimentare , NU ar trebui să conțină impurități  (nisip, rugină etc.)  și nici  gust și 

miros de   clor. 

Însă, din cauza rețelelor   de transport  î  nvechite de la sursă și până la robinet  , respectiv a utilizării clorului pentru dezinfecția apei , 

ne este livrată,  fără voia noastră,  cu cantități mari din ’’adaosurile’’ menționate mai sus.

Apa de la robinet este proaspată, ieftină și disponibilă la orice oră și orice etaj fără efort. 

Care este cea mai bună apă?
Apa de la robinet filtrată și tratată sau apa îmbuteliată?

Apa îmbuteliată. Conform studiilor din ultimii ani, s-a ajuns la concluzia că apa îmbuteliată nu are nivelul de calitate pretins de 

producători şi nu este cu nimic mai bună pentru organismul uman decât apa de la robinet*. Din contră, dacă apa este îmbuteliată 

în sticle de plastic (PET-uri) și depozitată la temperaturi ridicate aceasta se transformă într-o adevărată otravă, având o mare 

concentrație de susbstanțe toxice (cum ar fi bisfenol A**), respectiv se pot dezvolta bacterii.

Opţiunea pentru apa la PET pare să decurgă parţial din obişnuinţă şi comoditate, mai degrabă decât din calitatea acestui produs.

*  studiu publicat pe www.banthebottle.net

** studiu realizat de cercetătorii de la Harvard School of Public Health, www.hsph.harvard.edu

Tu ce ALEGI?
Alege  de la robinet, folosind stațiile de osmoză inversă aquaPUR.APA SĂNĂTOASĂ

      Filtrează impurități precum: nămol, nisip, rugină;
      Îmbunătățește gustul și mirosul apei prin reducerea clorului rezidual;
      Elimină cu randament de peste 90% alte substanțe dăunătoare sănătății: nitriți, nitrați etc.

Sunt recomandate pentru filtrarea apei de la sistemul public de alimentare dar se pot utiliza și la tratarea apei provenite 
din foraje, în urma unui buletin de analize și la recomandarea unui specialist.

Stațiile de osmoză inversă:

Stațiile de osmoză inversă sunt fabricate în doua variante constructive:
       cu mineralizare și pompare (recomandate pentru presiuni mai mici de 3 bari);
       cu mineralizare (recomandate pentru presiuni mai mari de 3 bari).
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