„Ahol a család és az üzlet találkozik”
Kristály zuhanyszűrő
Aktív szénnel és KDF ötvözettel
Bőrünk, a maga 1,5 m2-ével a legnagyobb szervünk és naponta érintkezik kívülről is a vízzel, létfontosságú számunkra, hogy
megfelelő minőségű és tisztaságú legyen a fürdővizünk.. Zuhanyzás és fürdés közben a meleg víz hatására pórusaink kitágulnak,
így a klór a bőrön át könnyen felszívódik. A klór jelen van még a zuhanyvíz gőzében is, ami a tüdőnkbe juthat levegővételkor. Egy
normál fürdés során annyi klór kerül a szervezetünkbe, mintha 6-8 pohár csapvizet meginnánk. A klór veszélyes idegméreg, ami
károsítja az agyat, a központi idegrendszert is! A szabad gyököket tartják a rákos megbetegedések, a szív- és érrendszeri betegségek, a
krónikus fáradtság, a bőrbetegségek és az autóimmun megbetegedések egyik forrásának. Megállapították, hogy a klór is szabad gyök!
A Kristály zuhanyszűrő alkalmazásával
- mentesíthetjük magunkat a vízben előforduló károsító anyagoktól,
- megelőzhetjük bőrünk idő előtti öregedését, kiszáradását, viszketését, hámlását, így kevesebb testápolóra, krémre lesz szükségünk,
- jó szolgálatot tehet a bőrbetegségben szenvedőknek (pl. allergia, sömör, ekcéma, stb.) és az érzékeny bőrűeknek,
- csökkenthetjük az allergia kialakulásának a veszélyét,
- csillogóbb, rugalmasabb, egészséges lehet a fejbőrünk és a hajunk, kevesebb hajápoló szert használhatunk,
- a negatív ionok frissítő, egészségjavító hatását is élvezhetjük,
- elkerülhetjük a klór és származékainak bejutását a fürdőszoba levegőjébe, ezáltal védve légzőrendszerünket,
- csökkenthetjük a vízkő lerakódást.
A berendezés szűrési technológiája: Kétféle anyagot is alkalmaz a károsító anyagok eltávolítására.
1. Aktív szenet, mely hatalmas felületén megkötheti a vízben lévő
- a mikroszervezeteket (gomba, baktérium, alga, stb.).
- klórt és származékait,
- szerves anyagok nagy részét,
- növényvédőszereket,
- gyógyszermaradványokat,
- mosószereket,
- biokémiai vegyületeket,
- íz- és szagrontó anyagokat, stb.
2. KDF ötvözetet, mely egy nagy tisztaságú réz-cink ötvözet, amelynek hatásmechanizmusa a redukció-oxidáció elvén alapul.
Ez a folyamat távolíthatja el a vízből
- a klórt és származékait,
- a szerves anyagokat,
- a növényvédő-szereket,
- a gyógyszermaradványokat,
- a fémeket (ólom, vas, stb.),
- a mikroszervezeteket (gomba, baktérium, alga, stb.).
A vízkő lerakódást is csökkenti (kalcium és magnézium vegyületek). Alkalmazása során negatív ionokkal dúsul a víz, mely egészségjavító, frissítő hatással bír.
Műszaki paraméterek:
- Anyaga: aktív szén és KDF ötvözet
- Szemcsemérete: 0.5-2.0 mm
- Kapacitása: 45 000 liter/ 2 év (MSZ 450/1 szerinti vízre)
- Vízhozama: 10 liter / perc (4 bar nyomáson)
- Élettartama: 2 év
- Csatlakozó méretek: 1/2”
- Készülék átmérő: 7 cm
- Készülék hossz: 9 cm
Felszerelése egyszerű, a magyar szabványnak megfelel, így bármelyik fürdőszobában felszerelhető! A zuhanycsövet le kell csavarni, a
helyére felcsavarni a zuhanyszűrőt, a zuhanyszűrő végére pedig visszacsavarni a zuhanycsövet.
A berendezést 45.000 l víz vagy 2 év használat után kell cserélni.
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