
Per a una dutxa més saludable i plaent

Instal·lació i característiques

F i l t r e  d e  D u t x a  A g u a p u r a

Pell més saludable i llisa.
Cabell més suau i dòcil.
Cessament de pell seca i casposa.
Menor decoloramiento en cabell tenyit.
Alleugeriment contra les picors de la pell i en el
cuir cabellut.
Ajuda a evitar la caiguda del cabell, ja que
redueix el contingut del clor.
Està recomanat per al seu ús en el bany
de nadons.

www.aguapura.fadecen.com - www.aiguallar.cat

902 902 181
Servei clients:

Consultes i comandes

El filtre de dutxa s'instal·la molt fàcilment en 5 minuts enroscandolo entre
els comandaments de la dutxa i la mànega o tub flexible.
Cap perfectament en caps de dutxes de 1/2" de fil. El filtre de dutxa es
de canviar cada 12 o 24 mesos, tenint una vida aproximada de 40.000 lts;
a més disposa d'un anell amb data "Dial-A-Date" que permet que els usuaris
fixin de manera senzilla el mes de la instal·lació o el mes en què els filtres han de
ser substituïts per així assegurar el seu correcte funcionament i eficàcia.
- Connexions 1/2" MXH
- Cabal 10 l/min a 4 bar

El clor és una subst-
ància inorgànica, que
químicament, es
posa en contacte amb
la proteïna del cabell
i pell, i destrueix la 
seva balanç ecològic 
i natural. és bo
per treure taques
a la roba.

No obstant això, el clor
pot deixar el cabell
sec i maltractat, i
la pell seca i amb
picors. pot causar 
reacció negativa
en els nens,
gent gran, i gent amb
pell sensible al clor.

Els estudis indiquen
que el més saludable
és reduir el clor de l'
aigua potable. perquè
no fer el mateix amb
l'aigua de la dutxa.

El filtre de dutxa de
Aguapura aquesta
especialment dissenyat
per ser eficaç. La seva
disseny únic proveeix
la millor experiència
per a vostè i la família.

Este filtro de ducha
no tiene ningún tipo de
recambio, su filtro es
desechable

Vostè mereix aigua més saludable en tots els aspectes de la seva vida, no només
amb l'aigua que beu. El nostre filtre de dutxa Aguapura, li ofereix una solució
als problemes associats amb l'exposició a excessives quantitats de clor.
El seu filtre especialment formulat amb un eficaç mitjà de filtració, el KDF,
elimina el 95% del clor, microorganismes i el 98% dels metalls pesants
solubles en l'aigua. El clor, una vegada que es posa en contacte amb el KDF, es
converteix en una solució no perjudicial, Clorur de Cinc.

A causa d'aquesta reducció de clor, vostè vera 
canvis en com es veu i se sent el seu cabell i 
la seva pell, incloent...

Sistemes provats i certificats per NSF
International sota les normes 42 i 53 de NSF / ANSI
per a la reducció de substàncies especificades en
la fitxa de dades de rendiment.


