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Καθαρίστε και ενεργοποιήστε το νερό 
με την τεχνολογία της BestWater. 

Η φυσική αρχή των φίλτρων και των 
συστημάτων υγείας της BestWater.
 
Το υγιεινό και γεμάτο ενέργεια νερό, όπως αναβλύζει 

από αρτεσιανές πηγές, δεν συγκρίνεται με το νερό που 

λαμβάνουμε από την βρύση. Αυτό το καθαρό και πολύτιμο 

νερό πηγάζει συνήθως από βάθος μερικών εκατοντάδων 

μέτρων και χρειάζονται χιλιάδες χρόνια ωρίμανσης, μέχρι 

να φτάσει ως την επιφάνεια της γής. Με συχνότητα παλμών 

1013 Hertz το νερό αυτό έχει τον ίδιο βιολογικό συντονισμό 

με την παλμική ενέργεια, η οποία κατευθύνει τις λειτουργίες 

των κυττάρων του ανθρώπινου οργανισμού. Αυτή η 

βιολογική ενέργεια των φωτονίων ενεργοποιεί τα κύτταρά 

μας και τα προστατεύει από σημαντικές αρνητικές επιρροές 

από το περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο το νερό αυτό είναι 

απόλυτα κατάλληλο για τον καθαρισμό των κυττάρων και την 

απαλλαγή του οργανισμού από μολυσματικούς παράγοντες. 

Η τεχνολογία της BestWater μετατρέπει το νερό της βρύσης 

σε υψηλά δραστικό και κρυστάλλινο καθαρό νερό, με 

ποιότητα ίδια όπως το νερό από φυσική πηγή! Στο σύστημα 

προεργασίας του νερού των έξι βαθμίδων, το νερό λαμβάνει 

βήμα προς βήμα την αρχική του ζωτική ισχύ.

Η μεμβράνη του μοριακού φίλτρου
Η ημιπερατή μεμβράνη του μοριακού φίλτρου 
έχει τόσο μικρούς πόρους, ώστε να επιτρέπει 
την δίοδο μόνο σε μόρια νερού. Μεγαλύτερα 
μόρια κατακρατούνται και απομακρύνονται με 
την αποχέτευση.

Ορεινό κρύσταλλο
Στο τμήμα υψηλής απόδοσης - 

επενεργοποίησης, 
το ορεινό κρύσταλλο δρά ως υλικό 

αποθήκευσης 
συχνοτήτων του φωτός σε συχνότητες 

από 2,5 bis 160 Hertz.

      Έτσι λαμβάνει το 
πόσιμο νερό την αρχική 
του ζωτική του ισχύ.

Στάδιο Α΄:
Επεξεργασία του νερού στο 
προκαταρκτικό φίλτρο 

Αρχικά το νερό της βρύσης επεξεργάζεται στο προκαταρκτικό 
φίλτρο για τον καθαρισμό του νερού. Τα φίλτρα ιζήματος (1+3) 
φιλτράρουν και κατακρατούν τα αιωρούμενα και ογκώδη 
σωματίδια. Στο φίλτρο ενεργού άνθρακα (2), το οποίο 
αποτελείται από άνθρακα κοκοφοίνικα, μεταλλικό ζεόλιθο, 
κοραλλιογενή άμμο και πυριτιούχο κονίαμα, φιλτράρονται 
τα αέρια που βρίσκονται σε διάλυμα στο νερό, όπως π.χ. 
χλώριο, υδρογονάνθρακες και νιτρικές ενώσεις αμμωνίας. 
Σε αυτή τη φάση φιλτραρίσματος, το νερό στροβιλίζεται και 

η παλμική του συχνότητα ανέρχεται στο επίπεδο των 1013 
Hertz. Αυτή η διαδικασία αυξάνει κατά το επόμενο μοριακό 
φιλτράρισμα τον επιτυγχανόμενο βαθμό καθαρότητας και 

ήδη κατακρατεί ανεπιθύμητους μολυσματικούς παράγοντες.

Στάδιο Β΄:
Καθαρισμός του νερού με την αρχή της 
αντίστροφης όσμωσης 

Στο επόμενο στάδιο το νερό που έχει ήδη δεχθεί την  
πρώτη επεξεργασία, διοχετεύεται στο μοριακό φίλτρο και 
απαλλάσσεται από όλους τους μολυσματικούς παράγοντες 
με την αρχή της αντίστροφης όσμωσης. Η αρχή αυτή 
κάνει χρήση της φυσικής ικανότητας όσμωσης του νερού, 
αλλά αντίστροφα: το νερό αναγκάζεται να διαπεράσει 
μία ημιπερατή μεμβράνη πολλαπλών στρώσεων με 
πολύ λεπτούς πόρους υπό συνθήκες πίεσης, οι πόροι 
των οποίων είναι τόσο μικροί, που επιτρέπουν μόνο σε 
μόρια νερού να τους διαπεράσουν. Όλα τα μεγαλύτερα 
μόρια παγιδεύονται σε ποσοστό μέχρι και 99% από την 
μεμβράνη και απομακρύνονται δια της αποχέτευσης. Το 

καθαρό νερό συγκεντρώνεται στη δεξαμενή αποθήκευσης.

Στάδιο Γ΄:
Διαδικασία ενεργοποίησης με την 
τεχνολογία έκθεσης σε φωτονιοποίηση και 
μέσω συχνοτήτων του φωτός. 

Μετά τον καθαρισμό με την μέθοδο της αντιστροφης 
όσμωσης, το νερό έχει χημικά την απόλυτη καθαρότητα, 
αλλά με την διαδοχική επεξεργασία έχει χάσει μεγάλο μέρος 
από το  αρχικό του ενεργειακό δυναμικό.
Για αυτό διαπερνά πριν την χρήση από δύο πηγές 
ενεργοποίησης. Το τμήμα ΗΕ είναι εξοπλισμένο με πολύτιμο 
ορεινό κρύσταλλο, το οποίο χρησιμεύει ως φυσικό μέσο 
αποθήκευσης για τις συχνότητες του χρωματικού φασματος 
στο φως (από 2,5 μέχρι 160 Hertz). Με αυτόν τον τρόπο 
προστίθεται στο νερό ζωντάνια και επιδρά αρμονικά σε 
συντονισμό με το ανθρώπινο σώμα.

Το τμήμα κρυσταλλικής ενέργειας Aqua-Lith (βλ. 

Στάδιο Γ΄):

Στο δεύτερο τμήμα το οσμωτικό νερό διαπερνά  αρχικά ένα 

στρώμα κρυστάλλων μικροπυριτίου. Εδώ το νερό εκτίθεται 

στην υψηλή συχνότητα 1013 Hertz μέσω βιοφωτονίων. Επίσης 

το ενεργοποιημένο νερό στροβιλίζεται μέσω ορυκτού ζεολιθίου. 

Σε αυτό το ηφαιστειακό ορυκτό αποθηκευόταν για εκατομύρια 

χρόνια παλαιό καθαρό κρυστάλλινο νερό. Τα πολύτιμα στοιχεία 

του μεταφέρονται επίσης στο νερό. Έτσι λαμβάνει την αρχική 

του ζωντάνια και δύναμη πίσω, όπως και το καθαρό νερό της 

πηγής.

Καθαρισμός νερού δια της 
αντίστροφης όσμωσης
Η BestWater προσφέρει την 
τεχνολογία, για να αποκλειστεί 
σχεδόν εντελώς το υπόλοιπο 
περιθώριο κινδύνου στο πόσιμο νερό. 
Μόνο η αντίστροφη όσμωση είναι 
σε θέση να φιλτράρει από το νερό 
σχεδόν όλες τις ουσίες με υψηλό 
βαθμό αποτελεσματικότητας.

Τμήμα κρυσταλλικής ενέργειας 
Aqua-Lith 
Φροντίζει για τηεπικάλυψη των 
στοιχείων των μολυσματικών 
ουσιών (βλ. Στάδιο Γ΄).

Σύστημα τριπλού 
προκαταρκτικού φίλτρου
Αποτελείται από δύο φίλτρα 
ιζήματος (1+3) και από ένα
Φίλτρο ενεργού άνθρακα (2).
Εδώ το νερό επεξεργάζεται 
για τον καθαρισμό στο 
μοριακό φίλτρο (βλ. Στάδιο A).

Τμήμα HΕ
Εξοπλισμένο με 
πολύτιμο ορεινό 
κρύσταλλο, χρησιμεύει 
ως αποθηκευτικό μέσο 
για τις συχνότητες του 
χρωματικού φάσματος 
(βλ. Στάδιο Γ΄).

Μοριακό φίλτρο
Εδώ λαμβάνει 
χώρα η αντίστροφη 
όσμωση. Μέχρι 99% 
των σωματιδίων και 
ουσιών που βρίσκονται 
στο νερό σε διάλυμα 
κατακρατούνται (βλ. 
Στάδιο Β΄)
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Ανθρώπινη τρίχα  = 0,096 mm
Αιμοσφαίριο    = 0,001 mm
Βακτηρίδια           = 0,0002 mm
Ιοί                         = 0,00003 mm

Μόριο νερο           = 0,0000001 mm

Συσχετισμός μεγεθών

Το ακάθαρτο 
νερό 
καταλήγει 
στην 
αποχέτευση

Μεμβράνη 
BestWater

Ιοί
Βακτηρίδια ραδιενεργά 

στοιχεία

Ιζήματα

ΑμίαντοςΜόλυβδοςΟρμόνεςΖιζανιοκτόνα

Ορυκτός ζεόλιθος

Πυριτιούχο κονίαμα

Πίεση του 
νερού

BestWater - 30 χρόνια εγγύηση 
της καλύτερης ποιότητας

Έτσι απλά γίνεται η εγκατάσταση της 
τεχνολογίας BestWater. 

Το σύστημα μοριακού φίλτρου και ενεργοποίησης του νερού 
είναι δυνατόν να τοποθετηθεί παντού λόγω της συμπαγούς 
του κατασκευής. Στο σπίτι ή στο γραφείο - παντού, όπου 
υπάρχει κανονική σύνδεση παροχής νερού, μπορει να 
χρησιμοποιηθεί το σύστημα. Προτιμητέα είναι η τοποθέτηση 
κάτω από τον νιπτήρα στηνν κουζίνα αλλά ακόμη και στο 
υπόγειο ή στον χώρο αποθήκευσης μπορεί να γίνει η 
εγκατάσταση πολύ απλά και χωρίς προβλήματα. Με τον 
συνδυασμό σύντομων βυσμάτων σύνδεσης και ελαστικών 
λαστίχων, ανθεκτικών σε πίεση, είναι εγγυημένη η απλή 
εγκατάσταση στην υπάρχουσα σύνδεση παροχής νερού 
χωρίς την παρουσία ειδικού. Μέσω της επιλογής υψηλής 
ποιότητας εξαρτημάτων, εν μέρει δικής μας παραγωγής, 
η BestWater εγγυάται, ότι δεν επιβαρύνουν πλέον το 
νερό οποιαδήποτε ανεπιθύμητα υπόλοιπα μολυσματικών 
ουσιών.

       Ένα συμπαγές 
σύστημα με μεγάλη     
 επίδραση!

30 χρόνια εγγύηση
Για όλα τα τμήματα του 
συστήματος μοριακού 
φίλτρου, με τις μεμβράνες. 
Εξαιρούνται τα ηλεκτρικά και 
ηλεκτρομηχανικά τμήματα.

Το πιστοποιητικό της 
υπηρεσίας πιστοποίησης TÜV
Με αυτόν τον τρόπο η BestWater 
υπερέχει σημαντικά από όλους 
τους άλλους κατασκευαστές, 
στους οποίους πιστοποιήθηκαν 
μόνο μεμονωμένα εξαρτήματα 
ή μία συγκεκριμένη διαδικασία, 
ενώ η υπηρεσία πιστοποίησης 
TÜV εξέτασε προσεκτικά τα 
μοριακά συστήματα φίλτρων της 
BestWater. Το κάθε μεμονωμένο 
εξάρτημα, η συνολική διαδικασία 
κατασκευής των συστημάτων 
και η αλάνθαστη λειτουργία των 
συστημάτων Jungbrunnen έχουν 
πιστοποιηθεί από την υπηρεσία 
πιστοποίησης TÜV.

Κάλυμμα του 
προκαταρκτικού φίλτρου
Κωνική εσωτερική περιέλιξη με 
διπλή σφράγιση

Βρύση για την λήψη νερού
Σε ελκυστικό σχέδιο. 
Λειτουργικό και όμορφο, το 
καινούριο μοντέλο της βρύσης 
της BestWater από κλινικό 
ανοξείδωτο ατσάλι (Παραγωγή 
σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα ISO 9000 και ISO 
14001).

Τοποθέτηση κάτω από τον 
νιπτήρα της κουζίνας
Το σύστημα μοριακού φίλτρου 
της BestWater απαιτεί μικρό 
χώρο για την εγκατάστασή του, 
π.χ. κάτω από τον νιπτήρα της 
κουζίνας. Η χωριστή βρύση 
τοποθετείται επάνω στον 
νιπτήρα.

Σηματική παράσταση της 
σύνδεσης Νιπτήρας της 
κουζίνας 

Βρύση του νερού

Μοριακό φίλτρο με 
το τμήμα επενεργοποίησης

Προκαταρκτικό σύστημα φίλτρου
Δεξαμενή νερού

Βρύση για την λήψη νερού
από ανοξείδωτο ατσάλι, 
σύνδεση 1/4 ίντζας
Περιέλιξη 75 mm
Παραγωγή σύμφωνα με τα 
διεθνή πρότυπα 
ISO 9000 και ISO 14001

Αντλία διαπέρασης
Αυξάνει την ποσότητα 
του νερού στην δεξαμενη 
αποθήκευσης, μειώνει την 
κατανάλωση νερού και 
ελαττώνει την φθορά

Δεξαμενή αποθήκευσης 10 
λίτρων
Κατασκευασμένη από συνθετικό 
πλαστικό με πιστοποίηση 
NSF, την ανώτατη ποιοτική 
πιστοποίηση. Για την καλύτερη 
αποθήκευση του ποσίμου νερού

Ταχεία σύνδεση
Εύκολη και γρήγορη σύνδεση 
με υψηλό βαθμό ασφαλείας

BestWater: Τεχνολογία, η οποία 
σας συμφέρει

Η πρακτική χρήση μίας 
αξιόπιστης τεχνολογίας. 

Με την τεχνολογία BestWater δεν συνεισφέρετε μόνο στην 

υγεία σας αλλά με την BestWater μπορείτε αποδεδειγμένα 

να εξοικονομήσετε χρήματα. Έτσι π.χ. γλυτώνετε πλήρως τα 

έξοδα για το εμφιαλωμένο μεταλλικό νερό. Στο νοικοκυριό, 

μέσω της τεχνολογίας BestWater αυξάνετε εμφανώς την 

διάρκεια ζωής των συσκευών σας που κάνουν χρήση νερού, 

όπως π.χ. μηχανής του καφέ, πλυντηρίου πιάτων, σιδέρου 

ατμού κτλ.

 

Εξοικονομείτε χρήματα με την 
BestWater, όπως π.χ.: 

• χρειάζεστε λιγότερα χημικά, υγρά πλυσίματος 

  και καθαριστικά, αποσκληρυντικά και διαλυτές      

  αλάτων

• έχετε χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος και 

  μειώνετε τα έξοδα συντήρησης σε όλα τα 

  μηχανήματα που χρησιμοποιούν νερό 

• Γλυτώνετε την αγορά και μεταφορά 

  εμφιαλωμένου μεταλλικού νερού

Εκτος αυτού έχετε στην διάθεσή σας νερό σε επαρκείς 

ποσότητες  (περ. 180 λίτρα την ημέρα), για περισσότερες 

χρήσεις στο νοικοκυριό π.χ. για μαγείρεμα, πότισμα των 

λουλουδιών, καθάρισμα των παραθύρων κτλ.

Προσφέρετε ενεργά στην 
προστασία του περιβάλλοντος! 

Με την τεχνολογία BestWater συνεισφέρετε επίσης ενεργά 
στην προστασία του περιβάλλοντος. Με την μειωμένη 
σκληρότητα του νερού που παράγεται με την τεχνολογία 
BestWater, καταναλώνετε λιγότερα καθαριστικά υλικά 
και μπορείτε να απαλλαγείτε εντελώς από την χρήση 
αποσκληρυντικών. Με την ίδια την πηγή πόσιμου νερού 
στο σπίτι σας παράγονται λιγότερα απορρίματα από φιάλες 
PET και ελαττώνετε τα έξοδα μεταφοράς του εμφιαλωμένου 
μεταλλικού νερού.

          Έξοικονομείτε 
  χρήματα και 
  αυξάνετε την 
  ευεξία σας

Μηνιαία έξοδα για οικογένεια 4 ατόμων

Μηνιαία έξοδα για οικογένεια 2 ατόμω

2 l μεταλλικό νερό (0,50 €/λίτρο) το άτομο/ημέρα*
= περ. 4,00 € x 30 ημέρες = περ. 120,00 €

2 l μεταλλικό νερό (0,50 €/λίτρο) το άτομο/ημέρα*
= περ. 2,00 € x 30 ημέρες = περ. 60,00 €

* προτεινόμενη ημερήσια δόση ενός ενήλικ

Φ ί λ τ ρ α  ν ε ρ ο ύ  κα ι 
σ υ σ τ ή μ α τα  υ γ ε ί α ς

Μεμβράνη

Νερό βρύσης                                                   

Πόσιμο νερό

Κάλυμα από αλουμίνιο
Το συνολικό κάλυμα 
αποτελούμενο από 
δύο μέρη, είναι 
κατασκευασμένο από 
αλουμίνιοπ υψηλής 
ποιότητας. Σε αυτό η 
Bestwater δίνει εγγύηση 
εφ’ όρου ζωής



Αποτελεσματικός καθαρισμός του νερού 
και επενεργοποίηση με την τεχνολογία 
της BestWater. 

Η BestWater σας προσφέρει ένα σύστημα επεξεργασίας νερού 
και υγείας βασισμένο στην αρχή της αντίστροφης όσμωσης. 
Με την βοήθεια αυτής της διαδικασίας είναι δυνατόν να 
κατακρατηθούν έως και 99% των ουσιών που βρίσκονται στο 
νερό, όπως π.χ. μολυσματικοί φορείς ασθενειών, βακτηρίδια, 
βαρέα μέταλλα, υπόλοιπα φαρμακευτικών παρασκευασμάτων, 
ραδιενεργά σωματίδια κτλ.
Με τον μοναδικό συνδυασμό των διαφορετικών τμημάτων οι 
πληροφορίες των μολυσματικών παραγόντων επικαλύπτονται 
και το φιλτραρισμένο νερό εανέρχεται σε ενεργειακό επίπεδο 
μίας αρτεσιανής πηγής.

Έτσι το πεντακάθαρο και επενεργοποιημένο νερό επιδρά θετικά 
για την υγεία και ρυθμιζει τις λειτουργιες του σώματός σας.

Η τεχνολογία της  BestWater έχει πολλές 
θετικές επιδράσεις στην ζωή και την υγεία σας: 

• Αυξάνει την προσωπική αίσθηση ευεξίας, την 

  εξισορρόπηση της ενεργειακής ανταλλαγής, 

  φροντιζει την υγεία

• αυξάνει την δυνατότητα απόδοσης στις καθημερινές ασχολίες, 

  σ uτο επάγγελμα και τον αθλητισμό

• σίγουρο πόσιμο νερό χωρίς επιβαρύνσεις για όλη την οικογένεια

• ασφαλής προετοιμασία βρεφικών και βιολογικών τροφών 

  χωρίς παθογόνα βακτηρίδια

• απολαυστικότερο φαγητό και πόσιμο νερό

• ευεργετική φροντίδα σώματος

• μαλακό και χωρίς άλατα νερό για όλο το νοικοκυριό, για           

  επαγγελματική χρήση και δεν επιβαρύνει όλες τις ηλεκτρικές

  συσκευές με χρήση νερού και σωλήνες

• άριστη ποιότητα νερού για κατοικίδια ζώα, ενυδρεία και φυτά

Επενεργοποιημένο νερό
Μετά τον καθαρισμό του νερού με 
μικροσκοπικό φίλτρο το νερό διαπερνά 
στο τμήμα επενεργοποίησης μερικά στάδια 
φυσικών και βιοφυσικών επεξεργασιών. 
Έτσι το νερό λαμβάνει την αρχική του 
ζωτικότητα.
Η αρχική δομή του νερού αντιστοιχεί με την 
δομή παλμικού συντονισμού των μορίων 
του νερού που αναβλύζει από πηγή.

         Απολαύστε 
 ζωτικό, 
 πεντακάθαρο νερό!

BestWater – εξετασμένο, 
δοκιμασμένο και πιστοποιημένο.

Συστήματα επεξεργασίας νερού και υγείας 
της BestWater για πόσιμο νερό με απόλυτο 
βαθμό καθαρότητας.

Επώνυμα ερευνητικά ινστιτούτα  εξέτασαν την τεχνολογία 

της BestWater και επιβεβαίωσαν την εξέχουσα ποιότητα 

του ποσίμου νερού. Το σύστημα της BestWater-όχι μόνο 

παγιδεύει βλαβερές ουσίες από το νερό, αλλά με την μέθοδο 

της αντίστροφης όσμωσης διαθέτει και το μοναδικό γνωστό 

σύστημα για το φιλτράρισμα ραδιενεργών αιωρουμένων 

σωματιδίων.

Η θετική πολικότητα που από την φύση είναι ο 

βασικός παράγοντας του νερού επανακτάται με 

το φιλτράρισμα των ραδιενεργων σωματιδίων. 

 

Με την τεχνολογία της  BestWater οι οριακές 
τιμές καθαρότητας του Κανονισμού περί 
Καθαρού Νερού πληρούνται φανερά.

Όπως δείχνουν οι αναλύσεις του νερού, το σύστημα μοριακού 

φίλτρου της BestWater είναι σε θέση να φιλτράρει μέχρι 99% 

των ουσιών και αιωρουμένων σωματιδίων που είναι διαλυτές 

στο νερό, ακόμα και από τον πολύ επιβαρυμένο με ρύπους 

ποταμό Σπρέε. Για πολλές ουσίες, οι επιτυγχανόμενες τιμές 

μετά το φιλτράρισμα είναι εμφανώς πιό χαμηλές από τις 

οριακές τιμές που προβλέπονται από την νομοθεσία.

Έτσι λοιπόν,  π.χ. η ηλεκτρική αγωγιμότητα του νερού 

που φιλτράρεται με την τεχνολογία της BestWa-

ter είναι το 1/1000 (ένα χιλιοστό) του επιτρεπόμενου 

ορίου βάσει του Κανονισμού Καθαρότητας του Νερού. 

Εάν έχετε πεισθεί για τις δυνατότητες της 
τεχνολογίας 
BestWater – τότε παραγγείλετε άμεσα το 
προϊόν σήμερα!

Αυτό το νερό θα αλλάξει 
την ζωή σας.

        Τονωτικό,
   φυσικό και
              πεντακάθ αρο!

Το φυλλάδιο αυτό σας παραδόθηκε από:

Ζήστε πιό υγιεινά με την
BestWater!

         Το νερό είναι 
 η πηγή της 
  ζωής μας

Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για την καθαρότητα 
και την ποιότητα του ποσίμου νερού.

Το νερό ανήκει στα πιό συναρπαστικά στοιχεία του πλανήτη μας. Τρία 

τέταρτα της επιφάνειας της Γης καλύπτονται από νερό. Το νερό είναι η 

αρχή της ζωής μας. Γεννιόμαστε σε αυτό και όλη η ζωή στον πλανήτη 

εξαρτάται από αυτό. Εμείς οι άνθρωποι αποτελούμαστε κατά 75% από 

νερό - έτσι το νερό είναι το πιό σημαντικό δομικό στοιχείο του σώματός 

μας. Μπορούμε επομένως να κατανοήσουμε και είναι ήδη αποδεδειγμένο 

σε επιστημονικές μελέτες ότι η ποιότητα ζωής μας και το προσδόκιμο 

όριο της ζωής μας εξαρτώνται άμεσα από την ποιότητα του νερού μας. 

Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι με την επιλογή του ποσίμου νερού μας 

αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την υγεία μας;

 

Εξασφαλίστε την ποιότητα ζωής σας και την υγεία 
σας με την BestWater.

Το νερό τρέχει από την βρύση στην περιοχή μας τόσο αυτονόητα, που 

δεν σκεφτόμαστε καθόλου το γεγονός, ότι μόνο 0,4% του συνολικού 

νερού στην Γη αποτελείται από πόσιμο γλυκό νερό. Στην πορεία του 

το νερό, ως καλός διαλύτης, λαμβάνει πρόθυμα όλα τα στοιχεία, με 

τα οποία έρχεται σε επαφή: αυτά, τα οποία βρίσκονται στην φύση 

σε φυσική μορφή καθώς επίσης και τις μολυσματικές ουσίες και 

ακαθαρσίες, τις οποίες εμείς εκβάλλουμε μέσω της βιομηχανίας. 

Καθημερινά καταναλώνουμε νερό / πίνοντάς το, για την παρασκευή 

ροφημάτων και ποτών και για μαγείρεμα. Με το σύστημα μοριακού 

φίλτρου της BestWater εξασφαλίζετε ότι θα έχετε πάντοτε απόλυτα 

καλής ποιότητας πόσιμο νερό στην διάθεσή σας και με μία καθαρότητα, 

που προσφέρει μόνο το κρυστάλλινο νερό της πηγής - ζωτικό, 

κρυστάλλινο και γευστικότατο!

Ζωτική ενέργεια του νερού
Το νερό που πέφτει από έναν 
καταρράκτη μας εντυπωσιάζει. 
Μας δείχνει ένα μέρος της αρχικής, 
αχαλίνωτη φύσης. Τα μόρια 
του νερού βρίσκονται σε υψηλό 
ενεργητικό επίπεδο
 (1013 Hertz).

Απόλυτη καθαρότητα των 
κρυστάλλων του νερού
Η φωτογράφιση των κρυστάλλων 
του νερού από σταγόνες, που 
έκανε η BestWater, δείχνουν την 
υπέροχη, κρυστάλινη δομή που 
παροθσιάζει το νερό μετά την 
επενεργοποίηση. (Απεικόνιση των 
υδάτινων κρυστάλλων από τον E.F. 
Braun/Ελβετία)

Φ ί λ τ ρ α  ν ε ρ ο ύ  κα ι 
σ υ σ τ ή μ α τα  υ γ ε ί α ς
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Προτερήματα με μία ματιά, 
σας τα αναφέρουμε συνοπτικά

•  Ζωτικό, επενεργοποιημένο πόσιμο νερό. Πάντοτε, δηλαδή σε               
   κάθε ώρα της ημέρας καθαρό πόσιμο νερό.
•  Η δική σας προσωπική πηγή νερού για εσάς και την οικογένειά      
   σας.
•  Δεν χρειάζεται να κουβαλάτε κιβώτια με εμφιαλωμένο νερό.
•  Προστατεύετε το περιβάλλον με την δημιουργία λιγότερων       
   απορριμάτων συσκευασίας.
•  Δεν χρειάζεται να επιστρέφετε κενές φιάλες και να ταλαιπωρήστε.
•  30 χρόνια εγγύηση.
•  Το σώμα σας θα σας ευχαριστεί με κάθε γουλιά νερού που      
   απολαμβάνετε.


