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BestWater teknoloji ile su 
temizliği ve enerji yüklenmesi

BestWater su filtreleri- ve sağlık 
sistemlerinin doğal prensibi
 
Artezyen kuyusundan fışkıran su gibi sağlıklı ve 
enerji dolu su, borudan gelen suyla kıyaslanamaz
Kaynak suyu yüzlerce metre derinden gelir ve yer 
yüzüne çıkana dek binlerce yıl olgunlaşma süreci 
geçirmiştir. 1013 Hertz titreşim frekansına sahip 
olan bu su, hücrelerimizi idare eden titreşim enerjisi 
ile aynı biorezonansa sahiptir. Bu biofotonenerji 
hücrelerimizi harekete geçirir ve bizi çevrenin ağır 
olumsuz etkilerine karşı korur. Hücreleri ve vücudu-
muzu temizler. 

Best-Water teknoloji musluk suyunuzu yüksek enerji 
yüklü, kristal berraklığındaki kaynak suyuna 
dönüştürür. Altı basamaklı hazırlık süreci sonunda 
suyunuza kaynağından çıktığı güç verilir.

Moleküler filtre membranı
Zar inceliğinde olan moleküler 
filtrenin çok katlı membranında 
sadece su molekülleri geçebilir. 
Daha büyük moleküller tutulup 
kanala gönderilir.( B ye bkz.) 

Kuvars
Yüksek randımanlı enerji 

yükleme modülünde 2.5 ile160 
Hertz arası ışık frekanslarının 

depolanmasında kullanılır.

      İçme suyunuz     
  kaynağındaki güce 
  böyle dönüşür.

Adım A:
Ön arıtma sisteminde suyun hazırlanması 

Öncelikle ön arıtma sisteminde musluk suyu, 
temizlenmesi için hazırlanır. (1+3) sediment filtreleri  
açıktaki maddelerle iri partikülleri dışarı alır. Hindi-
stan cevizi karbonu, zeolitmineral, mercan kumu ve 
silisyum granulattan oluşan aktif karbon filtresi (2) 
klor, hidrokarbon ve amonyak bileşenleri gibi suda 
çözünen gazları filtreler. Bu esnada su hızla dön-
dürülür ve 1013 Hertz titreşim hızına çıkarılır. Sonun-
da moleküler filtre temizleme derecesini yükseltir ve 
istenmeyen zararlı madde verilerini örter.

Adım B:
Ters Ozmos yöntemi ile su arıtımı 

Bir sonraki adımda hazırlanmış su molekül filtresine 
gelir ve ters ozmos yöntemi ile bütün kirlerinden 
arındırılır. Ters osmos suyun doğal osmos gücünden 
tersine yararlanır. Basınç altında su çok katlı zar gibi 
gözenekleri olan, sadece su moleküllerini geçiren 
membrana bastırılır. Su molekülünden büyük olan 
bütün diğer moleküller %99 oranında membranda 
tutulur, tahliye edilir, kanala gönderilir. Arınmış su  
depoda biriktirilir. 

Adım C:
Işık frekansı ve foton teknolojisiyle suya 
enerji yüklenmesi 

Ters osmoz yöntemiyle arınmış olan su kimyasal 
olarak en temiz haline gelmiştir ama bu süreçte en-
erji potansiyelinin önemli bir bölümünü kaybetmiştir.
HE modül değerli kuvarsla doldurulmuş olup, 
ışındaki tüm dalga uzunlukları için doğal depo olarak 
(2,5-160 Hertz) hizmet görmektedir. Bu sayede su 
canlılık kazanıyor, titreşimle vücuda girip uyumu 
sağlıyor.

Aqua-Lith-Crystal—Enerji modülü( adım C ye ait)
Ikinci modülde osmoz suyu mikro-silisyum-kristal 
tabakadan geçer. Burada su bio-foton-enerji üzerinden 
1013 Hertz yüksek titreşime ulaşır. Enerji yüklenmiş su 
zeolitmineralden döndürülür. Bu volkanik taş milyon-
larca yıl öncesinden temiz kristal parlaklığındaki suyun 
verilerini içerir. Bu değerli veriler içinden geçirilen 
suya aktarılır. Böylece su kaynağından çıktığı anda-
ki canlılığına, gücüne kavuşur. Taze kaynak suyuna 
eşdeğer hale gelir.

Ters Osmosla su arıtımı
BestWaters  içme suyundaki 
hemen hemen son riskleri de 
ortadan kaldıracak teknoloji 
sunuyor. Sadece ters ozmos 
sistemi suyu en yüksek 
düzeyde bütün maddelerden 
arıtma durumunda.

Aqua-Lith-Kristal-Enerji 
modülü 
Görevi zararlı madde verilerini 
örtmektir.( adım C bkz.)

3-devreli ön arıtma 
sistemi
İki sediment filtresi ( 1+3) 
ve bir aktif karbon filtre-
sinden oluşur.
Burada su moleküler filtre-
deki arıtım için hazırlanır.
(adım A bkz.)

HE-modül
Değerli kuvarsla 
doldurulmuş olup, ışındaki 
tüm dalga uzunlukları için 
doğal depo olarak  hizmet 
görmektedir (adım C bkz,)

Molekül filtresi
Burada ters ozmos 
devreye giriyor. %99 a 
kadar suda çözünmüş 
bütün maddeler dışarı 
atılıyor, ( adım B bkz.)
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Insan saçı   = 0,096 mm
Kan hücresi       = 0,001 mm
Bakteriler           = 0,0002 mm
Virüsler              = 0,00003 mm

Su molekülü      = 0,0000001 mm

Mukayese ölçüsü

Kirli su 
kanala 
gidiyor.

BestWater 
membran

Virüsler
Bakteriler Radyasyonlu 

elementler

Tortular

AsbestKurşun Hormonlar Pestisid  

Zeolithmineral

Siliziumgranulat

Wasserdruck

BestWater – 30 yıl garanti

Best Water teknolojisinin kurulumu çok 
basit. 

BestWaterMoleküler filtre ve enerji yükleme sistemi 
paket halinde, taşınabilir özellikte kompackt olarak 
tasarlanmış olduğundan heryere sığdırılabilir. İster 
evde ister büroda, musluğun olduğu her yerde 
sistem monte edilebilir. Mutfakta eviye altları sistemi 
kurmak için ideal ama bodrumda veya kiler gibi bir 
mekanda duvara asılması da mümkün.
Birbirine kolay geçen boru ve esnek, basınca 
dayanıklı hortum kombinasyonu ile hazır olan 
musluğa monte edilmeleri çok kolaydır. Genelde 
Best Water ın kendi imalatı olan parçalar sayesinde 
suyu kirletecek  istenmeyen tortu kalmaz.

       Kompact ama 
 etkisi büyük 
  bir sistem 

30 yıl garantili
Elektrik ve elektronik par-
çalar dışında BestWater 
moleküler sistemin mem-
bran dahil her parçası için

TÜV. (teknik denetim kurumu) 
sertifikalı
Bu sertifika ile Best Water diğer 
üreticelerden daha yüksek 
bir konumda bulunuyor.Bazı 
üreticilerde ürettikleri sistemin 
bazı parçaları veya  işlemleri 
için sertifika alınılabilirken, TÜV, 
Best Water  Moleküler sistemini 
baştan sona tam mercek altına 
alarak üretilen her parçaya ve  
sorunsuz çalışan Jungbrunnen  
a sertifika verdi.

Ön filtre kutusu
Konik,içten dişli 2 kat izole 
edilmiş.

Hoşa gidebilecek su 
musluğu
Best Water Musluğu 
paslanmaz çelikten şık ve 
işlevsel. ( Üretim ISO 9000 
ve ISO 14001)

Eviye altı
Best Water moleküler filtre 
sistemi az yere ihtiyaç 
duyar, Su alınan musluğu 
kendi başına mutfak 
tezgahına monte edilir.

Kurulum şeması :
Eviye

Su musluğu

Moleküler filtre ve enerji 
yükleme modülleri

Ön filtre sistemi
Yedek depo

Hoşa gidebilecek su 
musluğu
Best Water Musluğu 
paslanmaz çelikten şık ve 
işlevsel. ( Üretim ISO 9000 
ve ISO 14001)

Permeat pompası
Depolarda su arttığında, 
su sarfiyatını düşürerek 
yıpranmayı önlüyor.

10 l. lik su deposu
NSF sertifikalı plastikten, en 
yüksek kalite;
İçme suyu saklamak için ideal.

Çabuk bağlantı
Kullanımı kolay, en yüksek 
seviyede güvenli

BestWater: Edinilmeye değer bir 
teknoloji

Güvenli bir teknolojinin pratik kullanımı. 

Best Water teknolojiyle sağlığınız için büyük hizmet-
te bulunuyorsunuz.
Best Water ile tasarruf edebilirsiniz.
Örneğin mineralli su almazsınız.
Evdeki su ile çalışan elektrikli aletlerinizin ömürlerini 
uzatabilirsiniz.(kahve, bulaşık makinaları buharlı 
ütüler vs.)

Best Water ile tasarruf edebilirsiniz. 

• Çamaşır, bulaşık deterjanları gibi daha az 
kimyasallar kullanarak bütçeye katkıda buluna-
bilirsiniz.

• Enerji masrafınız düşer, su ile ilgili elektrikli 
aletlerin tamirinden, 

• Mineralli suları satın alıp taşımaktan kurtu-
lursunuz.

Bütün bunların dışında günlük 180 l. su 
kullanımınıza hazır. Yemek yaparken, çiçek sular-
ken, cam silerken kullanacağınız kaliteli suyunuz 
var.

Aktif olarak çevreyi de 
korumuş oluyorsunuz. 

Suyun yumuşak oluşundan dolayı daha az 
temizlik ürününe ihtiyacınız olacak. 
Yumuşatıcıları kullanmanıza hiç gerek yok. 
Evde kendi pınarınız olduğundan daha az 
pet şişe çöpünüz olacak

          Paranız birikecec
 Sağlıklı yaşayacaksınız 
  ve çevre dostu 
   olacaksınız.

4 kişilik hanenin ayda maliyet

2 kişilik hanenin ayda maliyet

2 l. Mineralli su ( 0,50 € l.) günlük kişi başına*
= 4,00 € x 30 gün = 120,00 € 

                                                 Aylık içme suyu masrafı

2 l. mineralli su (0,50 € / l) günlük kişi başına*
2,00 € x 30 gün = 60,00 € 

                                                  Aylık içme suyu masrafı

* Yetişkin kişi için önerilen günlük su miktarı

S u  f i l t r e l e r i  v e 
s a ğ l ı k  s i s t e m l e r i

Membranlar

Musluk suyu İçme suyu

Alüminyum çerçeve
İki katli çerçeve 
/ ayaklık yüksek 
kalite alüminyum-
dan üretilmiştir. Bu 
parça için Best Water 
ömür boyu garanti 
vermektedir.



BestWater teknoloji ile optimal su temizliği ve 
canlandırılması 

Best Water size ters ozmos sistemi ile sağlıklı bir su 
hazırlıyor. Bu sistemle sudaki hastalık yapıcı unsur-
lar, bakteriler, ağır metaller, ilaç artıkları, radyasyonlu 
parçacıklar % 99 oranında yok edilebiliyor.
Değişik bileşenlerin benzersiz kombinasyonları  
tarafından zararlı veriler güvenli bir şekilde örtülür ve 
temizlenmiş su  artezyen kuyusundan çıkarılan suyun 
enerji seviyesine çıkarılır.
 
Böyle enerjisi yükseltilmiş, ideal derecede temizlenmiş  
su sağlığınızı arttırır vücudun dengelerini sağlar.

Best-Water teknolojinin yaşamınız ve sağlığınıza 
sayısız pozitif etkileri bulunmaktadır: 

• kendinizi iyi ve enerjik hissedersiniz, sağlığınız için önlem almış 

olursunuz.

• gündelik yaşamınızda, işinizde, spor yaparken kendinizi daha 

zinde hissedersiniz.

• Aileniz için güvenli, mikroplardan arınmış temiz su

• bebek maması ve organik besin hazırlamak için bakteri içermeyen 

temiz bir su

• yemekleriniz ve içecekleriniz daha lezzetli

• Vücut temizliğinizde kendinizi iyi hissedeceksiniz

• Evlerde ve endüstride su ile teması olan elektrikli alet ve boruların 

uzun ömürlü olmaları için kireçsiz bir su

• hayvanlarınız, akvaryum ve bitkileriniz için yüksek kaliteli bir su

Enerji yüklenmiş su
Mikrofiltrasyondan geçen su, birçok 
fiziksel –biyolojik işlemden sonra  
enerji yükleme kartuşlarından geçer. 
Bu şekilde su kaynaktan çıktığı anda 
ki gücüne,canlılığına  kavuşur. Suyun 
içsel strukturu kaynak suyu molekül-
lerinin titreşimindedir.

         Canlılık veren, 
  tertemiz suyun     
   tadına varın 

BestWater – muayene edildi, 
test edildi ve sertifika aldı.

BestWater sağlıklı su hazırlama sistemleri 
en temiz içme suyu kalitesini sunmaktadır.

Best-Water teknolojisi isim yapmış enstitüler tarafından test 

edildi ve harika, mükemmel içme suyu ürettiği teyit edildi,

Best-Water sistemi ile yalnızca sudaki zehirli maddeler yok 

edilmiyorlar, ters ozmos sistemi ile dünyada yegane bilinen 

sistem olarak suda yüzen radyasyonlu parçacıkları da filtre 

ediyor. 

Radyasyonlu parçacıkların filtre edilmesiyle , su molekülleri-

nin doğasındaki pozitif kutuplanma tesis edilmiş oluyor. 

 

Best-Water teknoloji ile su yönetmeliklerin-
deki sınır sayılar aşılmadığı gibi oldukça 
düşük seviyelerde kalınıyor.

Su analizlerinin gösterdiğine göre, Best-Water moleküler 

filtrasyon sistemi , çok kirli bir nehir suyundaki ( örneğin 

SPREE) çözülmüş ve yüzen maddeleri %99 oranında te-

mizleme gücüne sahip. İçme suyu yönetmeliğindeki pek çok 

madde için öngörülen  sınırların çok altında kalınıyor. 

Best-Water teknoloji ile temizlenmiş suyun elektrik iletkenliği 

İçme suyu yönetmeliğinde öngörülen sınırın 1.000 de biri 

kadar düşük seviyede. 

Eğer bu yenilikçi Best-Water sistemine 
inandınızsa- şimdi doğrudan sipariş veriniz,
Uzmanlarımız her türlü sorunuza yanıt 
vereceklerdir. Best-Water teknolojinin in her 
alanında yardımcı olacaklar, siparişlerinizi 
doğrudan alacaklardır.

Bu su yaşamınızı 
değiştirecek

        Canlı
Kaynaktan geldiği gibi
 ve mükemmel temiz

Bu broşür size …………………………… Tarafından verildi.

BestWater ile daha iyi yaşayın!

    Su yaşamımızın    
  kaynağıdır.

Hepimiz içme suyumuzun berraklığı ve kalitesi için 
sorumluluk taşıyoruz.

Su planetimizde en büyüleyici elementler arasındadır.
Dünyanın dörtte üçü su ile kaplıdır. Su yaşamımızın 
kaynağıdır.
Suyun içinde doğuyoruz ve bütün yaşamımız suya bağlı.
Biz insanlar % 75 sudan oluşmaktayız –  su vücudumuzun en 
önemli yapı taşıdır. Sağlığımızın ve yaşam süremizin  içtiğimiz 
suyla doğrudan bağlantılı olduğu bilim insanlarının yaptıkları 
araştırmalar sonucu kanıtlanmıştır.

İçme suyumuzu seçerken sağlığımız için sorumluluk 

taşıdığımızı biliyor muyuz?

 

Yaşam kalitenizi ve sağlığınızı BestWater ile koru-
yunuz.

Bölgemizde suyun  musluktan akması bizim için çok doğal, 
Ancak dünyadaki suyun sadece % 0,4’ün tatlı içme suyu 
olduğu aklımızdan bile  geçmiyor. Su kaynağından çıkıp 
yatağında akarken temas ettiği , doğada doğal olarak bulunan 
maddelerle , sanayi , tarım vs.den kaynaklanan kirlilikleri de 
çok iyi çözücü özelliğinden dolayı içine alıyor. Gerek içmek 
için gerekse yiyecek ve içeceklerimizi hazırlarken hergün su 
tüketiyoruz. BestWater moleküler filtre sistemi ile en iyi içme 
suyunu sağlayabiliyorsunuz.
Bu su pınardan geldiği gibi  taze, kristal berraklığında, canlı ve 
lezizdir!

Suyun canlı gücü
Çağlayanın dökülüşü biz 
insanları hayran bırakıyor. 
Bize doğanın zaptedilemez 
gücünü gösteriyor. Burada su 
molekülleri en yüksek enerji 
seviyelerine ulaşmış oluyorlar 
(1013 Hertz).

Su kristalinin  harika  
berraklığı
BestWaters su damlasının  
enerji verildikten sonra çekilen 
resminde,  kristal strukturunun 
ne kadar mükemmel olduğunu 
gözlemleriz (resim: su kristali)

S u  f i l t r e l e r i  v e 
s a ğ l ı k  s i s t e m l e r i
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Avantajları bir kere daha gözden geçirelim.

•  Canlı, enerji dolu bir içme suyu günün her saatinde temiz içme 

suyu

•  Ailenize ve size ait bir su kaynağı

•  Su kasaları taşımaya son

•  Paket çöpü çıkmadığından çevreyi de koruyorsunuz

•  Depozitolu şişeler yok, geri götürme derdiniz yok

•  30 yıl garanti

•  İçtiğiniz her yudum için vücudunuz size minnettar olacak


