
 

 
Sajtóközlemény 
   

Jobb víz az életért  
– a Nikken PiMag Waterfall

®
 segít helyreállítani a szervezet egyensúlyát  

 
Több mint egy egyszerű vízszűrő, a Waterfall aktív ásványi anyagokkal dúsító szűrési rendszere magas pH 
értékű vizet állít elő alacsony áron.   
 
Manapság egyre több ember beszél a magasabb pH értékű (a ‘hidrogénion-kitevő’ rövidítése) vízről, melyet 
sokan ‘lúgos’ víznek neveznek. Sokak számára nagyon fontos a napi folyadékbevitel, ami ellensúlyozza a mai 
modern, savas étrend oxidáló hatását. Úgy vélik, hogy a jó testi egyensúly elérésével az általános egészség és a 
jó közérzet javul és a lúgos víz segít az egyensúly helyreállításában, miközben védi szervezetét a betegségektől.  
 
A PiMag Waterfall a Japánban lévő friss patakokból merítette az ihletet, ahol az emberek már évszázadok óta 
ismerik az ásványi anyagokban gazdag, lúgos forrásvíz jótékony hatásait. Ez az ötlet áll a PiMag Waterfall 
mögött. A csendes gravitációs és az egyedülálló aktív szűrőrendszer magasabb pH értékű vizet hoz létre, mint 
bármely hagyományos csapvíz vagy palackozott ásványvíz. Az egyedülálló áramvonalas kialakítású készülékben 
egy különleges víz kamra található, ahol az ásványi anyagokkal dúsított szűrt víz egy speciális forrásból 
származó ásványi köveken áramlik át. Ezek a kövek egy kis koreai sziget tengerszint alatti rétegeiben találhatók 
és szilikát osztályba tartozó ásványi anyagokat tartalmaznak.  
 
Az aktív, újrahasznosítható szűrőbetét többlépcsős szűrést biztosít az összetevők egyedi kombinációjával.  
 
Nemzetközi elismerés – a Waterfall megkapta a Vízminőségi Társaság aranypecsétjének elismerését az 
Amerikai Egyesült Államokban. Ezt az akkreditációt csak azok a víztisztító rendszerek kapják meg, amelyek az 
alábbi szigorú szabványoknak megfelelnek: teljesítmény, kapacitás és integritás a különböző 
szennyezőanyagok eltávolítása az ivóvízből.  
 
A Waterfallt úgy alakítottuk ki, hogy elfér a konyhaszekrény alatt és mivel nem szükséges hozzá elektromos 
áram vagy vízvezeték, bárhol elhelyezheti az otthonában.  A LED kijelző érzékelője a csap felett helyezkedik el, 
és automatikusan zöldről pirosra vált, ha elérte a 900 liter limitet, emlékeztetve Önt arra, hogy a szűrőbetétet 
cserélni kell.  
 
A Nikkenről 
 
A Nikken megtestesítette azt az elképzelést, amely szerint a Total Wellnesshez vezető út, az egyensúly elérése 
az életben. Ez nem csak fizikai jólétet jelent, hanem az Egészség Öt Pilléreként ismert Nikken koncepciót is. A 
Total Wellness megteremtéséhez tökéletes egyensúlyban kell lennie az öt pillérnek, amelyek az Egészséges 
Lélek, Test, Család, Társadalom és Pénzügyek.  

 


