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Wymienny wkład fltrujący do wody Aqualogis Pure+
 

Cena: 9,90 pln

Opis słownikowy

Producent Aqualogis

Opis produktu
 

Wkład wymienny Aqualogis Pure+ do dzbanka filtrującego przeznaczony do użytku w celu redukcji zawartości substancji takich jak
chlor, kamień (twardość węglanowa), aluminium, metale ciężkie (np. ołów czy miedź) oraz niektóre pestycydy i zanieczyszczenia
organiczne, w którym zastosowano nowoczesną technologię filtracji zapewniającą stałą, wysoką jakość wody pitnej.

Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, zaleca się wymianę wkładu co cztery tygodnie. Czas eksploatacji wkładu zależy od jakości lokalnej
wody.

Właściwości:
- redukuje nieprzyjemny zapach, zmętnienie, pestycydy, metale ciężkie
- poprawia smak wody
- zapobiega osadzaniu się kamienia w urządzeniach wpływając na przedłużenie ich żywotności
- stosowanie przefiltrowanej wody pomaga zmniejszyć częstotliwość odkamieniania urządzeń np. ekspresu automatycznego
- może być używany jako zamiennik do filtrów wody znanych marek
- posiada certyfikat WQA (Water Quality Association)

Waga: 120g
Wydajność: 1 miesiąc

Produkt odpowiedni do stosowania jako zamiennik do filtrów wody: Brita Maxtra, Dafi Unimax, Aquaphor B100-25 Maxfor, Aquaphor 25
(Mg) Maxfor, Filter Logic FL 402H, PearlCo Unimax, Brita Maxtra Flow, Drekker Filtro-Materna, Wessper AquaMax, AquaPlus Active,
AquaEffect B25, Teesa TSA0104A
* Wszystkie znaki towarowe są własnością ich właścicieli. Wymienione nazwy marek produktów mają jedynie służyć ustaleniu
kompatybilności.

Przed pierwszym użyciem filtra należy zastosować się do instrukcji podanej na opakowaniu i go aktywować.

Filtr na kilka minut namoczyć w wodzie, kilka razy delikatnie nim potrząsnąć, włożyć wkład do dzbanka i dwukrotnie go przepłukać.
Podczas aktywacji wkładu z filtra mogą wydostawać się drobinki węgla co jest normalne.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Produkt sterylizowany jest promieniami UV oraz parą wodną dlatego po otwarciu w opakowaniu może znajdować się odrobina wody.
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