
TWÓJ PROBLEM 

Pragniesz zadbać o swój organizm? Chcesz korzystać z wody 
najwyższej jakości, bogatej w magnez? Potrzebujesz filtra, któ-
ry podniesie pH wody, a jednocześnie wzbogaci ją w minerały? 
Poszukujesz najlepiej przyswajalnej wody o właściwościach 
prozdrowotnych?

NASZE ROZWIĄZANIE 

Wkład rewitalizujący wodę Ecoperla Elixir nadaje filtrowa-
nej cieczy właściwości wody alkalicznej i podnosi pH nawet 
do wartości 9,5. Ponadto wzbogaca ją w ważny dla ludzkie-
go organizmu magnez. Jego działanie zostało potwierdzone 
licznymi testami.

INFORMACJE OGÓLNE

Ecoperla Elixir to nowoczesny wkład rewitalizujący wodę 
przeznaczony do filtrów kuchennych. Wzbogaca ją w duże 
stężenie magnezu oraz wysokie, zasadowe pH. Wkład może 
być stosowany zamiast mineralizatora wody. Regularne spo-
żywanie wody po filtracji tego typu zapewnia moc korzyści 
dla zdrowia.

ELIXIR
ECOPERLA

pH wody* 8,5-9,5

Minimalna
temperatura 2 OC

Maksymalna
temperatura 42 OC

Maksymalny
przepływ 2,8 Ipm

Twardość 
magnezowa

150 mg 
CaCO3

Przewodność 250 
microsi

Wymiana 
po upływie

ok. 12 
miesięcy

8

3130

BUDOWA 

• Ochrona przed działaniem wolnych 
rodników 
• Spowalnia proces starzenia się 
• Lepsze samopoczucie 
• Szybsza regeneracja organizmu
• Zapobiega nadmiernemu stresowi 
• Pomaga w regulacji pracy układu mię-
śniowego 
• Wzmacnia układ kostny oraz zęby 
• Pomaga utrzymywać odpowiedni po-
ziom cholesterolu 
• Zapobiega występowaniu chorób 
serca 

ZASTOSOWANIE 

• Dopasowany do wszystkich stan-
dardowych filtrów kuchennych (Może 
zostać zainstalowany bezpośrednio do 
filtracji wody surowej)
• Może być stosowany zamiast minera-
lizatora wody 
• Podobnie jak jonizatory wody wytwa-
rza wodę alkaliczną o niezwykle wyso-
kim i prozdrowotnym pH

ZŁOŻE 

Materiał filtracyjny zastosowany we-
wnątrz Ecoperla Elixir to złoże uzupeł-
niające wodę w duże ilości magnezu oraz 
cząsteczki wodoru. 

Cząsteczki wodoru –Wodór posiada 
właściwości antyoksydacyjne. Chroni 
zdrowe komórki przed atakiem wolnych 
rodników. Ponadto spowalnia proces 
starzenia się i obumieranie komórek. 
Reakcja wodoru z magnezem zapewnia 
wzrost pH wody nawet do 9,5.

Magnez – wkład wzbogaca wodę w duże 
ilości magnezu, których do tej pory nie 
mógł dostarczyć żaden inny filtr użytku 
domowego. W porównaniu ze standar-
dowymi mineralizatorami jest to dawka 
nawet do 10 razy większa.

JUŻ DZISIAJ PIJ 
WODĘ JUTRA! 

*wartość uzależniona od parametrów 
wody surowej


