
„Балансът в тялото ни е от ключово значение за 
поддържане на здраве, благосъстояние и блестящ 
външен вид. Замърсяването, преработените храни, 
стресът нарушават този баланс. Осигурявайки 
естествени, алкализиращи минерали, рН на тялото 
може да бъде ефективно уравновесено. Алкалната 
вода неутрализира свободните радикали, като по 
този начин забавя процеса на стареене, повишава 
имунитета и подкрепя организма в борбата срещу 
цивилизационните заболявания и позволява  постигане 
на хармония и добро психофизично състояние.

Имам, Използвам, Препоръчвам!

Ева Боровска 
Нутриционист

L-YOUNG  може да се добави към 
домашни системи за обратна 

осмоза

L-YOUNG съвременен линеен филтър с алкализиращи, йонизиращи и

минерализиращи водата свойства. 

Филтърът съдържа висококачествени, с натурален произход керамични 
топчета, които от столетия  с успех се прилагат в китайската медицина .  
Благодарение на уникалната технология и подходящо подбрана 
пропорция  филтърът оказва изключително благоприятен ефект върху 
човешкото здраве и благополучие.

L-YOUNG - филтърът на младостта
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Осмотичната вода е бедна на минерали. Премнавайки през филтъра 
L-YOUNG водата се реминерализира,  

алкализира и придобива антиоксидантни свойства.
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Спецификация

Свойства
- обработена с L-YOUNG вода е с  pH около 9, благодарение на което ефективно

детоксикира тялото, възстановява алкално-киселинен баланс и укрепва имунитета.
Алкалната вода по-лесно навлиза в клетките, при което по-добре хидратира
организма. Водата с отрицателна стойност на ORP е антиоксидантна, благодарение
на което ефективно елиминира свободните радикали и забавя процеса на стареене.
Колкото по-ниска е стойността на ORP, толкова по-голям е регенеративният
капацитет на водата.

- при контакт със съдържание на филтъра водата се обогатява с натурални
минерални съединения, които превъзходно допълват ежедневната диета. 
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2 - 40 ºC

6 бара
2,5 л/мин

10" x 2"

12 месеца

L-YOUNG L-YOUNG-Q

1/4" вътр. резба 1/4” бърза връзка
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