
ПРЕДИМСТВА:
- Най-добра на пазара, оригинална осмотична мембрана
FILMTECTM с производителност 100 GPD (380 л/ 24ч).

- Премахва вреди за организма токсини.
- Антибактериални механични филтри.
-  Сертифицирани от  NSF компоненти и материали.
- BIOCERA повишаващ pH (до ок. 8,5) и понижаващ ORP на водата(до ок. -200 mV).
- Намалява риска от диабет, тумори и сърдечно-съдови заболявания .
- Обогатява водата в необходими за човешкото тяло минерали:

калций, калий, натрий и магнезий, подобряват метаболизма.

- Намаляват водните клъстери (51,497 Hz),  трикратно увеличават
хидратацията на организма.

- Премахват примеси по-големи от  0.0001 µm (в това число бактерии и вируси).
- Произвеждат чиста, здравословна и безопасна вода.
- Подобряват вкуса и аромата на водата.
- Оборудвани с модерни и стилни канелки за чиста вода.
- Линейни филктри с бързи връзки.
- Премахват желязо, манган и тежки метали.
-  Редуцират ат твърдост на водата.
- Премахват хлор chlor, органични субстанции, пестоциди.
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COMPONENT

Кристално чиста и здравословна вода 
от система SUPREME-RO8 PREMIUM

Premium Line Reverse Osmosis Systems

Описание на продукта:
SUPREME-RO8 PREMIUM е съвременен 8 степенен, 
осмотичен йонизатор за вода. 

Високото качество на изпълнение, европейско производство, 
внимателно подбрани компоненти са основание системите 
SUPREME от серията PREMIUM да са несравнимо по-добри 
от обикновените системи за обратна осмоза. 

Системата   е снабдена  с антибактериални механични филтри и 
оригинална осмотична мембрана на FILMTEC  с 
производителност 100 GPD (380 л / 24ч). 

Нивото на филтрация с точност от 0,0001 микрона отстранява от 
водата  96%-98% от вредни примеси. С обратна осмоза от 
водата се премахват тежки метали, пестициди, радиоактивни 
елементи, флуор, нитрити, нитрати, манган и други опасни 
замърсявания. Системата елиминира хлор и твърди частици 
(песъчинки, мътилка).

Свойствата на идеално пречистена с мембрана за обратна 
осмоза вода се подобряват с двата последни филтъра BIOCERA 
и S-L-FIR-BIO. Филтърът  BIOCERA алкализира водата, като 
повишава нейното pH. Понижава ORP на водата до -200, с което 
унищожава отговорните за редица болести свободни радикали. 
Подобрява структурата на водата чрез намаляване на 
количеството водни мелекули в клъстерите. Обогатява водата с 
полезни минерали. 

Филтърът S-L-FIR съдържа висококачествени биокерамични 
топчета, които излъчват в дълговълнов инфрачервен спектър, 
наричан още терахерцово или субмилиметрово излъчване.   
Облъчена с лъчите  FIR вода оказва положително въдействие 
върху живите организми, подпомага елиминиране на токсини от 
организма, повишава метаболизма.

 Водата с алкална реакция неутрализира 
киселинността на  тялото, а също така е естествен 
оксидант, който неутрализира  свободни радикали.

Удобни линейни филтри с бързи връзки (QC) 
позволяват бърза подмяна на филтри, без използване 
на специализирани инструменти и  тефлонови 
уплътнения. Филтърът S-L-CARB-QC съдържа най-
качествен активен въглен от кокосови черупки, който 
перфектно подобрява вкуса и аромата на водата. 
Филтърът S-L-MIN-QC обогатява водата с необходими 
за човешкото тяло елементи, .

Идеално пречистена, добре структурирана вода се 
налива от включена в комплекта модерна канелка със 
стилен дизайн подходящ за всяка кухня.
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