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SULTECH SZMARAGD REDOX
STARA CENA: PLN
PROMOCJA:

1 990,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY
Producent: SULTECH

OPIS PRZEDMIOTU

SULTECH SZMARAGD REDOX
System SULTECH SZMARAGD REDOX wytwarza wodę pozbawioną zanieczyszczeń, metali ciężkich
oraz innych toksyn. Pozyskiwana dzięki niemu woda ma korzystny, antyoksydacyjny wpływ na ludzki
organizm.
Dzięki nasyceniu wody wodorem, jej potencjał Redox ulega zmianie (staje się ujemny) i utrzymuje się w
wodzie do

kilkunastu godzin od przetworzenia. W praktyce oznacza to, że woda staje się wówczas skutecznym
antyutleniaczem.
Jako przeciwutleniacz, wodór wiąże ze sobą szkodliwe wolne rodniki, które jeśli pozostają
niesparowane,
degenerują nasz organizm.
Skuteczną metodą walki z zakwaszeniem jest regularne spożywanie wody alkalicznej. Zapewnia to
spowolnienie
starzenia i Istotne jest również jej przeciw działanie chorobom cywilizacyjnym oraz skuteczna
pielęgnacja skóry i włosów. System wyposażony jest w automatyczny zawór odcinający zapobiegający
przepełnieniu zbiornika.

Najczęstsze problemy z wodą:
Zawartość chloru i związków chloropochodnych.
Chlor ma negatywne oddziaływanie na nasz organizm, pogarsza smak i zapach wody, jest
toksyczny.
Metale ciężkie, takie jak ołów czy kadm, wpłukiwane z rur i ich połączeń.
Zanieczyszczenia wynikające z chemizacji naszego środowiska, środki do uprawy roślin, leki, spaliny, ścieki.

Urządzenie SULTECH SZMARAGD REDOX działające na bazie odwróconej osmozy to:
Nieograniczona dostawa najwyższej jakości wody na żądanie
Skuteczny sposób ochrony wody pitnej
Bezgłośnie wytwarza wodę, która zawsze jest tak czysta i smaczna na jaką wygląda
Masz pod ręką wodę, kiedy tylko jej potrzebujesz bez chodzenia do sklepu i dźwigania butelek
Wszystkie zanieczyszczenia znikają zanim odkręcisz kran
Odkwaszanie organizmu
Pobudza do działania
Reguluje równowagę kwasowo-zasadową
Wspomaga pracę nerek

Korzystnie wpływa na procesy trawienne
Woda alkaliczna posiada wysokie pH i niski potencjał ORP. Oznacza to, że skutecznie redukuje ilość
wolnych rodników w organizmie, zapobiegając powstawaniu wielu chorób oraz spowalniając starzenie
się. Ponadto, woda alkaliczna nawadnia organizm do 300% bardziej efektywnie, a także wzbogacona
jest o - wapń, potas, magnez, sód. Minerały te odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu przez organizm
równowagi, służą odbudowie zasadowego pH. Ich permanentny niedobór prowadzi do szeregu
problemów zdrowotnych. Zalecana jest nie tylko osobom chorym - jest całkowicie bezpieczną wodą do
codziennego użytku dla całej rodziny.
Stosowana w proﬁlaktyce oraz detoksykacji organizmu niezbędne dla zdrowia minerały woda alkaliczna
to Twoje źródło zdrowia!

Etapy ﬁltracji wody:
1. Wkład piankowy liniowy - usuwa zanieczyszczenia mechaniczne o wielkości powyżej
5 mikronów
2. Wkład węglowy liniowy - węgiel aktywowany zastosowany w tym wkładzie usuwa

zanieczyszczenia chemiczne znajdujące się w wodzie, takie jak: chlor, chlorofenole,
ﬂuorki, detergenty i wiele innych. Wkład jest aktywny od momentu uruchomienia
(zalania go wodą) przez 4 - 6 miesięcy.
3. Membrana osmotyczna - najważniejszy etap ﬁltracji wody. Półprzepuszczalna
membrana usuwa 90% - 99,8% wszystkich rozpuszczonych w wodzie związków.
Wewnątrz membrany następuje rozdział wody na poziomie molekularnym. Czysta woda
gromadzona jest w specjalnym zbiorniku ciśnieniowym, natomiast wszystkie
zanieczyszczenia wyrzucane są do kanalizacji. Zdolność ﬁltracyjna membrany to 0,0006
mikrona. Wydajność do 280 litrów na dobę (w zależności od jakości wody surowej). W
tym zestawie membrana o wydajności do 75 gpd (max 280 litrów/24h) lub za niewielką
dopłatą membrana o wydajności do 100 gpd (max 380 litrów/24h).
4. Wkład liniowy węglowy - ten specjalny wkład wypełniony węglem drzewnym z
orzechów kokosowych poprawia jakość wody, eliminując substancje lotne i zapachowe
znajdujące się w wodzie. Zalecana wymiana: co 4 - 6 miesięcy.
5. Wkład REDOX - Produkuje wodę alkaliczną, wzbogaca jednocześnie o minerały. Więcej
informacji poniżej. Zalecana wymiana: co 10 - 12 miesięcy.

Zakres działania wkładu REDOX:
SULTECH SZMARAGD REDOX to coś znacznie więcej niż zwykły ﬁltr do wody.
SULTECH SZMARAGD REDOX wyprodukuje do Ciebie i Twojej rodziny idealnie czystą, dobrze
natlenioną oraz zmineralizowaną wodę o wartościach wody alkalicznej.
Zastosowana w urządzeniu technologia oczyszczania wody sprawia, że możesz ją pić bez gotowania wprost z kranu.
Woda alkaliczna posiada wysokie pH i niski potencjał ORP. Oznacza to, że skutecznie redukuje ilość
wolnych rodników w organizmie, zapobiegając powstawaniu wielu chorób oraz spowalniając
starzenie się.
Ponadto, woda alkaliczna nawadnia organizm do 300% bardziej efektywnie, a także wzbogacona jest
o niezbędne dla zdrowia minerały - wapń, potas, magnez, sód. Minerały te odgrywają kluczową rolę
w utrzymaniu przez organizm równowagi - służą odbudowie zasadowego pH. Ich permanentny niedobór
prowadzi do szeregu problemów zdrowotnych.
Zalecana jest nie tylko osobom chorym - jest całkowicie bezpieczną wodą do codziennego użytku dla
całej rodziny. Stosowana w proﬁlaktyce oraz detoksykacji organizmu woda alkaliczna to Twoje
źródło zdrowia!
Obecnie coraz większej ilości osób doskwierają choroby cywilizacyjne.
Do powodów takiego stanu rzeczy i rozregulowania organizmu zaliczyć możemy:
• stres
• rozdrażnienie
• zbyt wysokie tempo życia
• złe nawyki żywieniowe
• zanieczyszczone środowisko
• zła jakość jedzenia i picia
Wspólna przyczyna większości z tych schorzeń to zaburzenie równowagi kwasowo-alkalicznej
organizmu. Wśród schorzeń wywołanych nadmiernym zakwaszeniem wymienić należy:

• problemy z kręgosłupem
• choroby jelit
• osteoporoza
• zapalenia stawów
• permanentne zmęczenie
• psujące się zęby
• grzybica
• migreny
• zgaga
• zaburzenia trawienia
• nowotwory
• cukrzyca
i wiele, wiele innych!
Aby powstrzymać postępujące zakwaszenie, organizm ludzki potrzebuje najważniejszych minerałów potasu, wapnia, magnezu i sodu. To ich niedobór odpowiada za zaburzone pH, ogólny zły stan
zdrowia i odkładanie się tłuszczu oraz pozostałości kwasowych. Jako że organizm składa się w 70% z
wody, to właśnie jej jakość w dużej mierze wpływa na jakość naszego życia.
Skuteczną metodą walki z zakwaszeniem jest regularne spożywanie wody alkalicznej. Zapewnia to
spowolnienie starzenia i zachowanie równowagi kwasowo-zasadowej. Istotne jest również jej
przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym oraz skuteczna pielęgnacja skóry i włosów. Dlaczego tak się
dzieje? Należy najpierw dokładnie zapoznać się z charakterystyką wody alkalicznej.
Jednym z największych zagrożeń wynikających ze spożywania wody nieznanego pochodzenia są
zawarte w niej wolne rodniki, czyli atomy lub cząsteczki, które posiadają niesparowane elektrony.
Wolne rodniki dążą do przyłączania się m.in. do cząstek DNA i białek, wchodząc w skład komórek i tym
samym je uszkadzając. Proces ten przyspiesza starzenie się organizmu oraz przyczynia się do
powstania wielu chorób.
Zdolność cząsteczek wody do przyjmowania obcych elektronów to tzw. potencjał Redox. Mierzy się go
w miliwoltach (mV) - im jest wyższy, tym większa zdolność redukcji. Idzie za tym większe ryzyko
degeneracji organizmu, ponieważ każdej reakcji redox towarzyszy szkodliwe dla komórek
utlenianie. Ujemny Potencjał Redox wody (od -50 do -400mV) oznacza, że taka woda może oddać
elektrony i przeciwdziałać procesom degeneracji i starzenia.
Lista potencjalnych zagrożeń w jedzeniu jakie spożywamy jest długa. Tłuszcze, mięso, mleko, kawa,
pieczywo, cukry oraz niektóre owoce i ryby w znaczącym stopniu wpływają na zakwaszenie naszego
organizmu. Czy pozostaje nam zatem rezygnacja z bez mała wszystkich posiłków? Odpowiedź jest
oczywista - kluczem nie jest rezygnacja z elementów diety, lecz świadoma regulacja tego,
co spożywamy.
Organizm ludzki dąży do równowagi (tzw. homeostazy). Optymalne pH dla nas to ok. 7,35 - 7,45. Aby
móc mieścić się w tym zakresie, należy odpowiednio regulować swoją dietę oraz wzbogacać ją
o regularne spożycie wody alkalicznej.
Woda alkaliczna wytwarzana jest przez urządzenie SULTECH SZMARAGD REDOX, które w trakcie
zaawansowanego technologicznie procesu, “ładuje” wodę i zmienia jej potencjał, tworząc tzw. “wodą
żywą”.
Jest to woda pozbawiona zanieczyszczeń, metali ciężkich oraz innych toksyn. Posiada korzystny,
antyoksydacyjny wpływ na ludzki organizm.
Dzięki nasyceniu wody wodorem, jej potencjał Redox ulega zmianie (staje się ujemny) i utrzymuje się w
wodzie do kilkunastu godzin od przetworzenia. W praktyce oznacza to, że woda staje się

wówczas skutecznym antyutleniaczem. Jako przeciw-utleniacz, wodór wiąże ze sobą szkodliwe
wolne rodniki, które jeśli pozostają niesparowane, degenerują nasz organizm.

Budowa ﬁltra SULTECH SZMARAGD REDOX:
wkład liniowy sedymentacyjny 2"
wkład liniowy węglowy 2"
membrana osmotyczna 75 GPD ( wydajność 280 litrów na dobę) lub 100 GPD
(wydajność 380 litrów na dobę) do wyboru.
wkład końcowy węglowy 2"
wkład Redox Antioxidant Alkaline 2,5" (odpowiedzialny za całe dobro opisane wyżej)
Wymiary Filtra:
Wysokość - 39 cm
Szerokość - 32 cm
Głębokość - 20 cm
Wymiary zbiornika na wodę:
Zbiornik plastikowy 12 litrów (10 litrów wody użytkowej):
Wysokość - 35 cm
Średnica - 25 cm
Do urządzenia oferujemy opcjonalny montaż w cenie 299 złotych. Dzięki niemu nie
będziesz musiał martwić się o samodzielną instalację urządzenia, nasz serwisant może
wykonać ją za Ciebie. Fachowo doradzimy w kwestii wyboru miejsca dla urządzenia,
wykonamy wszystkie niezbędne czynności i uruchomimy urządzenie, by w Twoim domu
popłynęła krystalicznie czysta i zdrowa woda.
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