
Ügyeljen az egészségére – igyon tisztított vizet! 





A víz az élet forrása, csakhogy a globalizáció miatt ivóvízkészletünk 

súlyos veszélybe került. A vízkészletek szûkössége önmagában is 

aggasztó, de az ipar okozta vízszennyezés még tovább súlyosbítja 

a problémát.

Az ember számára a tiszta víz az elsô és legfontosabb orvosság.  

A megfelelô folyadékbevitel számos szempontból fontos. Ez teremt 

megfelelô feltételeket az ízületek mûködéséhez, a szemnek és a 

gerincvelônek mechanikai védelmet nyújt, és segít a testhômérséklet 

szabályozásában. A víz az emésztés, az anyagcsere, az izzadás és 

a salakanyagok ürítésének folyamataiban is fontos szerepet játszik. 

A víz segítségével jutnak a sejtek tápanyaghoz, a salakanyagok 

pedig a víz segítségével távoznak a sejtekbôl.

Fontos, hogy megfelelô mennyiségû vizet fogyasszunk – de vajon 

odafigyelünk-e arra, hogy ez a víz egészséges legyen?

AqueenaPro – a tiszta, egészséges víz
elapadhatatlan forrása
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1- Forrás: http://water.epa.gov/drink/contaminants/basicinformation/arsenic.cfm

Számos oldott anyag „gyárilag” kerül a vezetékes ivóvízbe, de olyan szennyezôdések is 
akadnak benne, amikrôl nem is tudunk. A vizet általában klórral vagy más vegyszerekkel 
tisztítják. Ezek maradványai bejuthatnak a szervezetünkbe, akárcsak a gazdasági tevékeny-
ség kapcsán a vizekbe kerülô arzén, ólom, kadmium, fluorid. Ugyancsak veszélyt jelenthet-
nek az egyes higiéniai problémák kapcsán vízbe jutó különféle baktériumok, gombák, víru-
sok. A „tiszta” csapvíz olykor magas vas- illetve ólomtartalommal rendelkezik. Az elörege-
dett vas- és ólomcsövek felületérôl leváló rozsda belekerülhet a vízbe, illetve ólom oldódhat 
ki. Mindez csak néhány példa azon szennyezôanyagok közül, melyek jó esetben határérték 
alatti, rossz esetben határérték feletti mennyiségben vannak jelen az ivóvízben. 
A szennyezôdések hosszú távon akár bôrproblémákhoz, keringési panaszok kialakulásához 
vezetnek, és növelhetik a rákos megbetegedések, vesebetegségek, magas vérnyomás és más 
súlyos betegségek kockázatát.1

A csapvíz vajon tiszta? Általában nem.

A palackozott vizek elôállítása, palackozása és forgalomba hozatala a vonatkozó törvé-
nyekben rögzített módon történik. A palackozott vizek döntô többségben biztonságosak. 
Ezzel együtt idôrôl-idôre elôfordulnak olyan esetek, amikor a hatóságok valamely oldott 
anyag vagy baktérium túlzott jelenlétérôl adnak tájékoztatást és fellépnek a gyártó ellen.  
A palackozott vizek általában véve biztonságosak, de az idôrôl-idôre felmerülô kockázatok, 
a magas elôállítási költségek és a környezet terhelése felvetik a kérdést, hogy vajon nincs-e 
ennél jobb megoldás.

A palackozott ásványvíz vajon tiszta? Általában igen.

A szûrt víz vajon tiszta? Valószínûleg igen.
Ma már számos különféle vízszûrô berendezés közül választhatunk, amelyek nagy különbsé-
geket mutatnak kialakításban, hatékonyságban, minôségben és árban. Bár a hatóságok 
mindent megtesznek, hogy kiszûrjék a szigorú elôírásoknak nem megfelelô készülékeket, 
mindig lesznek olyan termékek a piacon, melyek nem rendelkeznek hatósági engedéllyel,  
a megfelelô tanúsítványokkal, minôséget igazoló iratokkal, és így biztonságos alkalmazásuk 
is megkérdôjelezhetô. 
A szûrt víz lehet a legegészségesebb és leggazdaságosabb megoldás, amennyiben megta-
láljuk az igényeinknek megfelelô vízszûrô készüléket.

Gondolja meg jól, mielôtt 
csapvizet iszik!
Döntsön okosan!
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az aqueenapro fejlett technológiával készült víztisztító készülék, amelynek mûködése az egyik leghatéko-

nyabb szûrési módszer, a fordított ozmózis elvén alapul. 5 lépcsôs szûrôrendszere segítségével biztosítja a víz hatékony 

tisztítását, a szennyezôdések eltávolítását, így tiszta, egészséges ivóvizet biztosít. Az AqueenaPro automatizált, praktikus 

készülék, amely a leggazdaságosabb módon biztosítja a napi vízszükségletet, legyen szó otthoni vagy irodai használatról.

A Zepter International a legszigorúbb minôségellenôrzési és tesztelési eljárásokat alkalmazza, emellett nemzetközi tanúsít-

ványokkal biztosítja, hogy az AqueenaPro mûködése a lehetô legbiztonságosabb és leghatékonyabb legyen. 

Gondolja meg jól, mielôtt 
csapvizet iszik!
Döntsön okosan!

A Zepter AqueenaPro az ideális megoldás – 
öntsön tiszta, egészséges vizet a pohárba!
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víz nélkül nincs élet. Az emberi test egyik legfontosabb alapeleme a víz. Az agy 

és a szív 73%-a víz, a tüdônek mintegy 83%-a. A bôr víztartalma 64%, az izmoké és 

a veséé 79%. Még a csontjaink víztartalma is eléri a 31%-ot.2

A víz fontos oldószer, emellett oxigént szállít a sejtekbe, részt vesz a testhômérséklet 

szabályozásában és az anyagcsere-folyamatokban. Az emberi test víztartalma 

csecsemôkorban a legnagyobb, felnôttkorban átlagosan 60%-ra csökken. Az életben 

maradáshoz minden nap megfelelô mennyiségû vizet kell fogyasztanunk – válassza 

Ön is a tiszta, egészséges ivóvizet, hogy egészségesebb és teljesebb 

életet élhessen.

A tiszta víz
fontos az egészségünk szempontjából
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Az egészséges víz…

2- Forrás: http://water.usgs.gov/edu/propertyyou.html
3- Forrás: http://water.usgs.gov/edu/propertyyou.html
4- Forrás: http://www.watercure.com/wondersofwater.html
5- Forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14671205
 Forrás: December 2003 issue of “The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism”

Az agyszövet víztartalma 73%, az agy ennek 

segítségével állít elô különféle hormonokat 

és ingerületátvivô anyagokat. Klinikai tesztek 

bizonyítják, hogy a megfelelô mennyiségû tiszta víz 

javítja az emlékezôtehetséget és a koncentrációt.3

…javítja a szellemi teljesítményt

A víz bizonyítottan étvágycsökkentô hatású. Emellett az 

anyagcserét is gyorsítja, méghozzá kalóriabevitel nél-

kül. Tanulmányok igazolták, hogy 2 pohár víz után 

nagyjából 30 perccel a szervezet nagyjából 30%-kal 

gyorsabban kezdi égetni a kalóriákat!5

…formában tart

Mivel a víz szervezetünk egyik fontos alkotóeleme, se-

gítségével megóvhatjuk az egészségünket. 

a gyomorégés, ízületi gyulladás, hátfájás, 

migrén, vastagbélgyulladás, asztma, magas 

koleszterinszint és magas vérnyomás kocká-

zata csökkenthetô azzal, ha megfelelô meny-

nyi ségû tiszta vizet fogyasztunk. A megelôzés  

a legfontosabb – ügyeljen az ivóvíz minôségére!4

…segít megelôzni a súlyos  
betegségek kialakulását

A nyálunk 99%-a vízbôl áll. Enélkül a fogzománc 

 elvesztené ásványianyag-tartalmát és porózussá válna, 

a baktériumok zavartalanul szaporodnának, és a fo-

gak elszuvasodnának a fokozott savtermelés miatt.

A víz semlegesíti a savakat, ezért fontos, hogy elegendô 

vizet fogyasszunk. Így az ön mosolya is gyönyörû 

 marad!

…elmossa a fogproblémákat
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1. lépés:
5 mikronos polipropilén (PP) szûrô

Eltávolítja a nagyobb részecskeméretû szennyezôdéseket, pl. 

rozsdát, homokot és más szilárd szennyezôdéseket.

2. lépés:
Szemcsés szénszûrô

Eltávolítja a szabad klórt, szerves vegyületeket, illetve a rossz 

szagokat okozó szennyezôdéseket.

3. lépés:
1 mikronos polipropilén szûrô
Kiszûri a kisebb szennyezôdéseket, pl. iszapot, kolloidokat.

5. lépés:
Kókusz utószûrô

Pozitívan befolyásolja a tisztított víz szagát és ízét.

4. lépés:
Fordított ozmózis membrán
Eltávolítja a baktériumokat, vírusokat és nehézfémeket  

pl. ólmot, kadmiumot, higanyt, növényvédôszereket, 2-4-6 triklorofenolt, 

niritvegyületeket és más veszélyes anyagokat.

Az AqueenaPro  
hatékony víztisztítási módszere:

5 lépcsôs szûrôrendszer
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Egészség és biztonság – kompromisszumok nélkül!

Az AqueenaPro  
hatékony víztisztítási módszere:

5 lépcsôs szûrôrendszer
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Egyszeri beruházás,  
amely egy életre szól! 

Az AqueenaPro IDÔT ÉS PÉNZT takarít meg Önnek, 
és ami a legfontosabb: óvja az Ön EGÉSZSÉGÉT!

Egészségesebb ételeket tud készíteni,

a kávé és tea is ízletesebb lesz.

Praktikus kijelzôpanel – 

könnyen és egyszerûen kezelhetô készülék

Egészséges, tiszta víz – 

amikor csak szüksége van rá

Javítja az általános egészségi állapotot;

ezt mások is látni fogják Önön!

Nem kell több palackozott vizet vásárolnia –  
ez 100% idômegtakarítás!

Takarítson meg pénzt a palackozott vízen és a rossz minôségû  
vízszûrôkön. A rezsiszámlája is alacsonyabb lesz!

Óvja az Ön egészségét a baktériumoktól, vírusoktól, ólomtól és más 
nehézfémektôl, valamint a nem megfelelô minôségû palackozott 
vizektôl.

IDÔ: 
PÉNZ: 

EGÉSZSÉG: 
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Egyszeri beruházás,  
amely egy életre szól! 

Nem kell több palackozott vizet vásárolnia –  
ez 100% idômegtakarítás!

Takarítson meg pénzt a palackozott vízen és a rossz minôségû  
vízszûrôkön. A rezsiszámlája is alacsonyabb lesz!
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Biztonságos üzemeltetés
•	Szivárgásjelzô	
 Az érzékelô figyelmeztet, ha szivárgás lép fel, nehogy a helyiséget elöntse a víz.

•	Kombinált	mágnesszelep
 Elindítja az automata öblítési folyamatot, a fordított ozmózismembrán tisztításához és karbantartásához.

•	Hálózati	víz	mágnesszelep
 Szabályozza a bemeneti víznyomást, így biztonságos és intelligens tisztítási folyamatot tesz lehetôvé.

•	Visszacsapó	szelep
 Hatékonyabbá teszi a szûrôfolyamatot az egyirányú áramlás biztosításával.

Vízszivattyú
A készülékben alkalmazott, nagynyomású szivaty-

tyú és mágnesszelep optimalizálja az ozmózis-

membrán mûködését; ez a módszer korszerû, inno-

vatív víztisztítást tesz lehetôvé.

Hermetikusan	lezárt,	
beépített víztartály (9,5 l) 

A 9,5 l-es tartály révén az AqueenaPro készülék a 

praktikus, helytakarékos víztisztítók közé tartozik. 

A tartály kialakítása véd a másodlagos fertôzés 

ellen és lehetôvé teszi a gyors tisztítási folyamatot, 

így az egészséges ivóvíz folyamatosan az Ön ren-

delkezésre áll.

Informatív kijelzô
A kijelzôn követhetô a készülék mûködése. Az au-

tomatikus vezérlés optimalizálja az energia- és 

vízfogyasztást.

A kijelzôn az alábbi funkciók láthatók:

• Víztisztítási üzemmód

• Bemeneti víznyomás

• Készenléti állapot

• Öblítési üzemmód

• Szûrôállapot

A készülék részei

Víztisztítási	 
üzemmód
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Az ikon a szûrôk aktuális állapotát jelzi. A szennyezettségnek megfelelôen megváltozik a színkód,  

ha új szûrôre van szükség. 

Az ikon akkor jelenik meg, ha a bejövô víznyomás túl 
alacsony. Ilyenkor a készülék hangjelzéssel figyelmeztet.

Jelzi, hogy a víztisztítás folyamatban van.

•	Szivárgásjelzô	
 Az érzékelô figyelmeztet, ha szivárgás lép fel, nehogy a helyiséget elöntse a víz.

•	Kombinált	mágnesszelep
 Elindítja az automata öblítési folyamatot, a fordított ozmózismembrán tisztításához és karbantartásához.

•	Hálózati	víz	mágnesszelep
 Szabályozza a bemeneti víznyomást, így biztonságos és intelligens tisztítási folyamatot tesz lehetôvé.

•	Visszacsapó	szelep
 Hatékonyabbá teszi a szûrôfolyamatot az egyirányú áramlás biztosításával.

Az AqueenaPro egy újabb tagja a Zepter népszerû víztisztító-
családjának. Otthoni és irodai használatra egyaránt ideális!

Praktikus kijelzôpanel
Készenléti üzemmód

A tisztítási folyamat leállt: a készülék tartálya teljesen feltöltôdött,  

a vízszivattyú kikapcsolt.

Vízforrás	

Víztisztítási	 
üzemmód

Szûrôállapot jelzô

Zöld: a szûrô optimálisan mûködik

Narancssárga: hamarosan szûrôcserére lesz szükség

Vörös: a szûrô azonnali cserére szorul, a további használat nem ajánlott

5 mikronos polipropilén szûrô

1 mikronos polipropilén szûrô

Szemcsés szénszûrô

Kókuszszûrô
Fordított ozmózis 

membrán

A membrán eltömôdését megelôzendô, a fordított 

ozmózismembrán tisztítása folyamatban van.

Öblítés üzemmód

Praktikus, helytakarékos készülék
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*3,5 bar víznyomás mellett, 25 °C-os vízhômérsékleten, zárt 
tartálynál mérve

AqueenaPro
víztisztító készülék

Mûszaki adatok:
Termék megnevezése Zepter AqueenaPro
Típus WT-100
Hálózati csatlakozás AC100–240 V, 50–60 HZ
Névleges teljesítmény 25 W
A készülék mérete (mm) 408 (sz) x 265 (h) x 420 (m)
Hálózati víznyomás 0,7–7,5 bar / 0,07–0,75 MPa
Mûködési nyomás 6,0-8,0 bar /0,6–0,8 MPa
Visszapótlási arány* 42%
Hálózati víz hômérséklete 5–38 °C
Max. hálózati víz TDS < 2000 PPM
Max. napi vízkezelési mennyiség 100 gallon, kb. 378,5 l
Automata ozmózisszûrô-öblítés IGEN
Érintésvédelmi besorolás Type II
Víztartály ûrtartalma 9,5 l (tényleges ûrtartalom: 6 l); 2,5 gallon (tényleges ûrtartalom: 1,6 gallon)
Alkalmazható vezetékes ivóvízre
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AqueenaPro
víztisztító készülék



Zepter vállalatok
ZEPTER ALBÁNIA, Tirana

ZEPTER AUSZTRÁLIA, Sydney
ZEPTER AUSZTRIA, Bécs

ZEPTER AZERBAJDZSÁN, Baku
ZEPTER BOSZNIA-HERCEGOVINA,

Banja Luka, Szarajevó
ZEPTER BRAZÍLIA, Sao Paolo

ZEPTER BULGÁRIA, Szófia
ZEPTER CSEH KÖZTÁRSASÁG, Prága

ZEPTER DÉL-KOREA, Szöul
ZEPTER EGYESÜLT KIRÁLYSÁG, London

ZEPTER EGYIPTOM, Kairó
ZEPTER ÉSZTORSZÁG, Tallinn

ZEPTER FEHÉROROSZORSZÁG, Minszk
ZEPTER FRANCIAORSZÁG, Párizs

ZEPTER HORVÁTORSZÁG, Zágráb
ZEPTER INDIA, Bangalore

ZEPTER JORDÁNIA, Amman
ZEPTER KANADA, Toronto

ZEPTER KAZAHSZTÁN, Alma-Ata
ZEPTER LENGYELORSZÁG, Varsó

ZEPTER LETTORSZÁG, Riga
ZEPTER LITVÁNIA, Vilnius

ZEPTER MACEDÓNIA, Szkopje
ZEPTER Ungarn Kft., MAGYARORSZÁG, Budapest

ZEPTER MOLDOVA, Chisinau
ZEPTER MONACO, Monte Carlo

ZEPTER MONTENEGRÓ, Podgorica
ZEPTER NÉMETORSZÁG, Mönchengladbach

ZEPTER OLASZORSZÁG, Milánó
ZEPTER OROSZORSZÁG, Moszkva

ZEPTER ROMÁNIA, Bukarest
ZEPTER SPANYOLORSZÁG, Madrid

ZEPTER SVÁJC, Wollerau
ZEPTER SZERBIA, Belgrád

ZEPTER SZLOVÁKIA, Pozsony
ZEPTER SZLOVÉNIA, Slovenj Gradec

ZEPTER ÚJ-ZÉLAND, Auckland
ZEPTER UKRAJNA, Kijev

ZEPTER USA, North Bergen

A Zepter International nemzetközi cég, mely minôségi fogyasztási cikkeket gyárt, forgalmaz és értékesít 

világszerte. A termékekhez közvetlen értékesítés útján, illetve a cég üzleteiben és bemutatótermeiben juthat-

nak hozzá az érdeklôdôk. A Zepter megalapítása óta arra törekszik, hogy jobb életminôséget biztosítson vásárlóinak és 

nélkülözhetetlen társuk legyen a mindennapokban. Cégünk az öt kontinens több mint hatvan országában van 

jelen, így 10 másodpercenként valahol a világban új Zepter bemutató kezdôdik. A Zepter termékek a cég 7 gyárában 

készülnek, amelyek Németországban, Olaszországban és Svájcban találhatók. A cég több mint 320 000 m²-nyi irodá-

val és bemutatóteremmel büszkélkedhet a világ számos nagyvárosában. 

A sikertörténet számokban is mérhetô: az elmúlt években több mint 80 000 000 vásárlónk volt. A Zepter sikereit nem 

csupán hosszú távú elképzeléseinek és innovatív termékeinek, de jól szervezett értékesítési hálózatának is köszön-

heti, amely világszerte több mint 100 000 tanácsadóval mûködik. A Zepter büszke kiválóan képzett értékesítési mene-

dzsereire, akikre egészség- és szépségmissziójának küldötteiként tekint. 

kIZárólagos Zepter forgalmaZók
CIPRUS, Life’s Quality Ltd
DÉL-KOREA, Angel Korea Ltd.
EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGK, Amerat AL-Sham Trading
GRÚZIA, Moosmann Pharmaceuticals LLC
HONG KONG, Wessen
INDONÉZIA, P.T. Tri Srikandi Jayya Ind.
IRAK, United Pharma International
IZRAEL, A.L.N. Israel
JAPÁN, Aglex Inc.
MEXIKÓ, THI of Switzerland SA DE CV
ÖRMÉNYORSZÁG, Moosmann Pharmaceuticals LLC
SZAÚD-ARÁBIA, United Pharma International
TÁDZSIKISZTÁN, Moosmann Pharmaceuticals LLC
ÜZBEGISZTÁN, Moosmann Pharmaceuticals LLC

független forgalmaZók
ANGOLA, Nebojsa CC
BELGIUM, Haromed BVBA, Trendy Cook
DÁNIA, Govinda Consult APS
DÉL-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG, Nebojsa CC
DÉL-KOREA, Woongjin ThinkBig Co. Ltd.
FINNORSZÁG, Iiri Heinilä KY
FÜLÖP-SZIGETEK, BCP Dermatological Corp.
GRÚZIA, King Style
GÖRÖGORSZÁG, Life’s Quality Ltd
HOLLANDIA, Trendy Cook, Haromed BVBA
HONG KONG, Gold Beauty Ltd., Solutions Health Care,   
Colourmix Cosmetics Co. Ltd.
KÍNA, Glorious Union Medtech Corporation (GUMT)
KOSZOVÓ, Home Style
KUVAIT, Royal Beauty Group Co. W.L.L.
LIBANON, Maalouf Bros Trading Co. SAL
LUXEMBURG, Bijelic Mustafa, Lomoschitz Tibor
MAKAÓ, Wessen
MALAJZIA, Sun Health Care (M) Sdn Bhd
MONGÓLIA, Zofir Co. Ltd., Namir LLC
NAMÍBIA, Nebojsa CC
NÉMETORSZÁG, Sefeld MZV Deutschland GmbH, Mack GmbH, Miletic Mladen
NORVÉGIA, Malkord AS
ÖRMÉNYORSZÁG, Travelon Ltd., ArKaEd LLC, Praha Ltd.
PORTUGÁLIA, Lar Puro Lda
SZINGAPÚR, Zen’Yu Pacific Pte Ltd.
SVÁDORSZÁG, Interscandicom, Galo Medical AB
SVÁJC, Z-Elite GmbH, Life Resonance AG, Bamix SA,
Physiotherapie 011, PWS International AG, Multi Nationaler Vertrieb GMBH
SZÍRIA, Lady World Trading Co.
TAJVAN, Glorious Union Medtech Corporation (GUMT)
TÖRÖKORSZÁG, Zepter Koleksiyonlari Paz. Org. Dan.ve Dis Tic. Lted. Sti.
ÜZBEGISZTÁN, Comfort Ltd. JV
ZIMBABWE, Nebojsa CC
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ZEPTER  Ungarn Kft. Bemutatóterem és üzlet:
1138 Budapest, Váci út 191.  •  Tel.: 36 1 437 6633 1138 Budapest, Váci út 191.
E-mail: zepter@zepter.hu  •  www.zepter.hu Tel.: 36 1 323 2426
Keressen bennünket a  facebookon is. E-mail: info@zepter.hu
Cg. 01-09-076039


