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    NE hAGYjA ELúSZNI                                                         
                                   nehezen megkeresett pénzét!
 
Már több módszert is kitaláltak a víz keménységének csökkentésére. Ezek azonban igen költségesek 
és nem túl hatékonyak. 
A Zepter végre megtalálta a végleges megoldást a háztartási kemény víz  
problémájára. Célja ezúttal is ugyanaz volt: megôrizni, sôt javítani  
az Ön egészségi állapotát és életminôségét. 

                           ELEKTROMÁGNESES VÍZLÁGYÍTÓ

•  Megakadályozza a vízkô kialakulását és eltávolítja a már kialakult 
lerakódásokat, mindezt a természet egyszerû törvényeinek felhasználásával.

•  A cleanSymag segítségével háztartási készülékei, berendezései úgy fognak mûködni, 
mintha újak lennének.

• A cleanSymag rendkívül környezetkímélô. Nem igényel vegyianyagokat. 
• A cleanSymag eltünteti minden gondját, ami a kemény víz használatából fakad.
• A cleanSymag lecsökkenti a felhalmozódott vízkô miatt felmerülô költségeket.
• A cleanSymag pénzt takarít meg. A készülék ára egy éven belül megtérül.
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ZEPTER Ungarn Kft.
1138 Budapest, Váci út 191.  •  Tel.: 36 1 437 6633

E-mail: zepter@zepter.hu  •  www.zepter.hu
Cg. 01-09-076039

Bemutatóterem és üzlet:
1138 Budapest, Váci út 191.

Tel.: 36 1 323 2426  •  E-mail: info@zepter.hu

Keressen bennünket a  facebookon is. 
www.facebook.com/zepterlevegotisztitas

www.facebook.com/zepter.bioptron
www.facebook.com/zepterviztisztitas

www.facebook.com/zepterkozmetikumok
www.facebook.com/fozzonazepterrel



                  jÓ VÍZ 
             kényelem minden cseppben

A víz szen  nye zett sé ge nem csu pán egész sé gün ket ron gál ja. Ott ho na ink ban, ahol a vi zet szá mos 
kü lön bö zô cél ra hasz nál juk fel, a rossz mi nô sé gû víz sok kel le met len sé get okoz, és szá mos prob lé ma for rá sa 
min den nap ja ink ban.
A leg na gyobb gon dot ta lán a víz kô je len ti, hi szen ki vé tel nél kül min den hol ki ala kul, ahol vi zet me le gí te nek. 
A min den nap hasz nált ke mény víz fel gyor sít ja a víz kô ki ala ku lá sát. 
Mi köz ben a víz át ha lad a ta la jon és a szik lá kon, ki old ja az ás vá nyi anya go kat, leg fô kép pen a kál
ciumot és a mag né zi u mot. Ezek az ás vá nyi anya gok fe le lô sek a víz ke ménységéért. Mi nél 
töb bet tar tal maz be lô lük a víz, an nál na gyobb lesz a ke ménysége. 

ho gyan ala kul ki a víz kô?
A víz ké pes ar ra, hogy ma gá hoz vonz za, ki old ja az ás vá nyi anya go kat a szik lák ból, ami ken ke resz tül fo lyik. 
Azok nak a be ren de zé sek nek, vagy ké szü lé kek nek, amin vi szont ezek után fo lyik át a víz, na gyobb az elekt-
ro mos po ten ci ál ja, mint a ví zé. Így a víz ben ta lál ha tó ás vá nyi anya gok le ra kód nak a be ren de
zé sek fa lán. Az ered mény a víz kô.

Va la hány szor ke mény vi zet hasz ná lunk, víz kô ala kul ki. Min den hol meg je le nik, a 
víz me le gí tô kön, a te ás kan na fa lán vagy az edé nyek ben, és fo lya ma to san fej lô dik.  
Ve le egy ütem ben pe dig prob lé má ink is nô nek:
•  A víz ve ze té kek fa lán ki ala ku ló víz kô el zá ró

dás hoz, kor ró zi ó hoz és a hôleadás csök ke né sé hez  ve zet het.  
A víz kô húsz szor ros  szab bul ve ze ti a hôt, mint az acél. A köz pon ti fû tés-rend sze rek ben ke let ke zô ener gia-
vesz te ség akár 60% is le het, a kar ban tar tá si költ sé gek pe dig 30%kal is meg nô het nek.  

•  A víz kô ré te gé nek min den to váb bi mil li mé te re 10%kal nö ve li meg vil lany szám lá ját.
•  Számos ház tar tá si esz köz élet tar ta má ból akár 25%

ot el veszt he tünk. A mo so ga tó gép 12 évig mû köd het ne, a víz kô ezt 9 év re csök kent he ti.  
A ke mény víz fel gyor sít ja a sze le pek, hô mér sék let sza bá lyo zók, víz el zá ró szer ke ze tek, szû rôk stb. el hasz-
nálódását. Az ûr tar ta lom és a ve ze té kek ke reszt met sze te is meg vál to zik a víz kô le ra kó dá sá nak ered mé-
nye kép pen.

•  Zuhanyozás köz ben a ke mény víz ben ta lál ha tó ás vá nyok nem ol dód nak fel, így kel le met len film ré te get hagy nak 
a bô rön és a ha jon. Na gyobb men  nyi sé gû szap pan hasz ná la ta után sem lesz ki elé gí tô az ered mény.  
Ugyan ez igaz a szen  nyes ru hák ra. A ke mény víz mi att a ru hák 15%-kal gyor sab ban el hasz ná lód nak.

VALÓbAN MEGENGEdhETI MAGÁNAK, hOGY ENNYI IdÔT ÉS PÉNZT PAZAROLjON EL? MIT TEhET ANNAK ÉRdEKÉbEN, hOGY NEhEZEN MEGKERESETT PÉNZE NE juSSON A LEfOLYÓbA A KEMÉNY VÍZZEL EGYüTT? A CLANSYMAG bIZONSÁGOS ÉS KÖRNYEZETKÍMÉLÔ

•  Segít abban, hogy ne idô elôtt kelljen kicserélni otthonában 
a háztartási készülékeket. 25%kal kevesebbet kell költeni 
a javíttatásokra és cserékre,

• 40%kal kisebb villanyszámlákat eredményez*,
• 30%kal meghosszabbítja a háztartási készülékek élettartamát,
• véd a korrózió ellen,
• 30%kal kevesebb vegyszert kell vásárolnia,
•  értékes idôt takarít meg. 30%kal rövidebb idô alatt melegíti fel  

a vizet a központi fûtés-rendszerben, és a fûtôszállal rendelkezô háztartási 
eszközökben!

*  A végleges százalék a víz fizio-kémiai jellemzôitôl függ, úgymint hômérséklet,  
a víz pH értéke, keménysége és más tényezôi.

A Zepter mérnökei megalkották a cleanSymag® készüléket, 
amely elektromágneses mezô segítségével tökéletessé 
teszi otthonában a csapvíz minôségét.

• Folyamatos mûködtetésre alkalmas.

• Csúcsminôségû alapanyagok felhasználásával készült.

• Egyénileg is telepíthetô. 

• Nincs szükség szervizelésre.

• Nincsenek további költségek.

          MIT TESZ A CLEANSYMAG®

                                             a vízzel?
A cleanSymagben elektromágneses mezô generálódik  a vezetékre közvetlenül szerelt 
tekercsben. A mezônek különbözô akusztikus frekvenciái vannak 1 és 5 KHz között. A különbözô 
frekvenciák hatással vannak a különbözô ásványi anyagokra és lebontják a molekuláris 
kötéseket az ásványok és a velük vegyületet képzô víz között.

A kálcium és más ásványi anyagok kristályainak durva és éles felülete kerekebbé válik és méretük is 
kisebb lesz, így elveszítik képességüket a vegyületképzésre.

Az ásványi anyagok és a vízkô közötti mikrosúrlódás eredményeképpen a vízkô feloldódik és 
eltávolíthatóvá válik. Az ásványi sók nem fognak többé bosszúságot okozni a vezetékek és készül-
ékek falán. Könnyen eltávolíthatóvá válnak és nem képzôdik további vízkôréteg. 

A cleanSymag® használata során a víz változatlan keménységû marad, mivel megôrzi 
eredeti szerves és kémiai összetevôit, de a lágy víz fizikai jellemzôivel fog rendelkezni!

A generált mezô javítja az oxigén oldhatóságát a vízben és stabilizálja a víz PH értékét. 

A víz feloldott oxigén és a visszatartott kálcium-iontartalmának köszönhetôen a cleanSymag® felgyor sítja 
a víz felszívódását a szervezetben.

A cleanSymag® használatával frissen mosott ruhái állaga is javul. 

A szövetek puhábbak és ellenállóbbak lesznek, a színek tovább ragyogók maradnak.

A szennyezôdések könnyebben eltávolíthatóak a csempékrôl, vizesblokkokról, WC csészékrôl és mosdó-
kagylókról. Elfelejtkezhet a sárga foltokról.

Soha többé nem kell aggódnia az üveg- és porcelánfelületeket elcsúfító foltok miatt.


