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Gazdaságos alternatívája a palackozott víznek.
A Nikken nemzetközileg elismert korszerű háztartási szűrőrendszere,
ami a csapvizet finom ízű, szűrt vízzé alakítja.
Most ugyanezt a technológiát alkalmaztuk egy praktikus termékben,
amit bárhova magával vihet. Így bármikor élvezheti a szűrt víz
előnyeit, pénzt takaríthat meg, miközben környezetbarát marad.
Bemutatjuk a PiMag Sportkulacsot: megszűri a vizet, praktikus,
valamint egyszerre gazdaságos és környezetbarát!

Bizonyított szűrés, ásványi anyagok és lúgosság.
Ez a lenyűgöző konstrukció egy olyan szabadalmaztatás alatt álló,
modern szűrési és pH szabályozó rendszerrel van felszerelve, mellyel
más hasonló termékek nem rendelkeznek.
A PiMag Sportkulacs független laboratóriumban elvégzett
vizsgálatának teszteredménye eléri vagy meghaladja az előírt
értékeket, amelyek csökkentik az olyan szennyezőanyagok
mértékét, mint a klór, részecskék, klóramin és így tovább.
Ezek a szabvány értékek széles körben alkalmazottak és
elfogadottak a víz minőség mérésében.
Miért gyárt a Nikken egy Sportkulacsot, ami egy ilyen szintű
teljesítményt nyújt? Így nem kell feláldoznia a minőséget a
kényelemért. Most már finom ízű, tiszta vizet ihat bármerre is jár.

Lakossági körökben egyre többen foglalkoznak a vízellátás minőségével,
ezért fontos, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a víz, amit megiszunk
jótékony hatással van ránk.*
A PiMag Sportkulacs a szabadalmaztatott Nikken Pi és mágneses
technológiáját alkalmazza. A Pi anyagok természetes ásványokat adnak
a vízhez és szabályozzák a pH értéket 8.5-9.5 között (lúgos). A lúgos víz
segít ellensúlyozni a modern étrend és környezet oxidáló hatását.
A korróziómentes mágneslemezek a palack borításába vannak beültetve.
Ezek a lemezek egy mágneses mezőt hoznak létre a víz körül és segítik
csökkenteni az üledékek felhalmozódását.

Az amerikai ANSI/NSF szabványok alapján:
Részecskék (tisztaság, üledék): meghaladja a szabványértéket
Klór csökkentése: meghaladja a szabványértéket
Klóramin csökkentése: meghaladja a szabványértéket
Íz és szag csökkentése: meghaladja a szabványértéket
Ólom csökkentése: meghaladja a szabványértéket
VOC – illékony szerves vegyületek: meghaladja a szabványértéket
MTBE: meghaladja a szabványértéket

Az Egyesült Királyságban végzett laboratóriumi
teszt eredmények:
Klór csökkentése: 94%
Vas csökkentése: 77%
Réz csökkentése: 97 %
Ólom csökkentése: 77%
Nikkel csökkentése: 81%
Ammónium csökkentése: 54%
pH növekedése 7-ről 9.15-re (lúgos víz)

Környezetbarát anyagok és technológia
Nem csak a csapvíz minősége az egyetlen probléma. A kereskedelmi
forgalomban kapható palackozott víz is messze van az ideális
hidratálás forrásától több okból is. Az egyik, hogy a palackozott víz
nem más, mint drágán csomagolt csapvíz, mely pH értéke 7 vagy
alacsonyabb (savas víz).
Hasonló problémát jelent a környezetvédelem. Hetente több millió
üres műanyag palackot dobnak el, és ez a hulladék nem bomlik le,
csak elárasztja a hulladéklerakókat.
Az újrahasznosítható PiMag Sportkulacs megoldást kínál ezekre a
problémákra. Ez az egyedülálló szűrési technológia a csapvizet tiszta,
szűrt PiMag vízzé alakítja a palackozott víz költségének töredékéért.
De a legszembetűnőbb különbség a PiMag Sportkulacsban a
figyelemre méltó gyanta borítású palack, ami nem tartalmaz
BPA-t (bisphenol) vagy ftalátokat, azokat a mérgező vegyületeket,
amelyekről kimutatták, hogy kiszivárog az egyes műanyagokból.
A palack gyantából készül, ami nem csak újrahasznosítható, hanem
biológiailag lebomló.

* A Nikken nem rendelkezik információval az Ön térségében biztosított csapvíz
minőségére vonatkozólag. Az Ön által használt víz nem feltétlenül tartalmazza
azokat a szennyeződéseket vagy egyéb anyagokat, amelyeket a szűrőrendszer
bizonyos mértékig képes kiszűrni. Csak a vízszolgáltató által biztosított csapvizet
vagy egyéb mikrobiológiailag biztonságos vizet töltsön a készülékbe.

Bolygónk egyik legnagyobb terhe – az eldobható
műanyag palackok
TÖBB MINT 100 MILLIÓ MŰANYAG PALACKOT HASZNÁLNAK
NAPONTA VILÁGSZERTE (SAFEBOTTLES.CO.NZ)
2 MILLIÓ TONNA MŰANYAG PALACK KERÜL ÉVENTE A
HULLADÉKLERAKÓKBA (WORLDWATCH INSTITUTE )
10 VIZES PALACKBÓL CSAK 1-ET HASZNOSÍTANAK ÚJRA
VILÁGSZERTE (CONTAINER RECYCLING INSTITUTE)

Az aktív mikrobiális környezetben a
sportkulacs palackja természetes
biomasszává bomlik le, ami természetes
tápanyagot biztosít a talaj számára.
A műanyag palackok azonban negatív
hatással vannak környezetünkre, ez
inspirálta a Nikkent.
A lenyűgöző környezetbarát összetétel
mellett egy olyan technológiát is
tartalmaz, amellyel tiszta, szűrt, ásványi
anyagokkal dúsított és kiegyensúlyozott
pH értékű víz állítható elő, mindezt óriási
pénz megtakarítással a palackozott
vízhez képest. Ez a PiMag Sportkulacs,
csak a Nikkentől!

Termékinformáció
Kapacitás:
600ml
Szűrési közeg:
aktív szén, zeolit
Pi összetevők:
szemcsés
Mágnesek:
Négy darab 4,200 gauss erősségű mágnes
Szűrő élettartalma: 250 feltöltés, körülbelül 152
liter vagy három hónap használat.

Tények a palackozott vízről
A statisztikák ijesztőek és azt mutatják, hogy Európában egy
átlagember körülbelül 160 műanyag ásványvizes palackot
használ minden évben. A gyártás, töltés, szállítás és kiszállítás a
lerakóhelyekre több mint 5 millió liter olaj felhasználását jelentik.
Új kutatások azt mutatják, hogy egy üveg palackozott víz elfogyasztása
ugyanolyan hatással van a környezetre, mint autót vezetni egy
kilométeren át.
A palackozott víz és a PiMag Sportkulacs árösszehasonlítása

Árösszehasonlítás

Palackozott víz

PiMag Sportkulacs

Csereszűrő

Literenként

278 Ft

77,16 Ft

40,60 Ft

90 napos
időszakban
(152 liter)

42 256 Ft

11 273 Ft

5 715 Ft

Megjegyzés: a fenti árak tartalmazzák a csapvíz árát, ami 3 Ft literenként
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