שימוש ביתי
מי ברז
כמו מי מעיין

מעבד המים  NILEMARKהופך את המים ה”קשים”
שבברז למים “רכים” בריאים  ,טעימים ובעצם מחזיר
אותם להרכב המינראלי הטבעי – כמו מי מעיין!

				
מונע אבנית
ממזער כימיקלים ותחזוקה
מסיר משקעים ישנים

			

מחסל ריח וטעם רע
		
מייצר מים רכים ומשיים
מצמצם בקטריות
			
מחמצן את המים
מים טעימים יותר
מצמצם עלויות אנרגיה
ללא פסולת ותחזוקה

ידידותי לסביבה

שימוש ביתי
המים בישראל קשים ועשירים באבנית ומשקעים אחרים ,מכילים כימיקלים ומזהמים אחרים שבמקום
להוות מקור טבעי לבריאותנו ,לבעלי חיים ,לדגים ולצמחים הם אפילו עלולים להזיק לבריאותנו.
הממציאה השוודית  Ewa Nilemarkפתחה מעבד מים המבוסס על טכנולוגיה “תדר תהודה”
המשיב למים את המרקם הטבעי ,תוך כדי שמירה על המינרלים והרכיבים החיוניים -כמו מי מעיין.
הטכנולוגיה ,בנוסף ל”חיסול” הבעיות המאפיינים מים קשים(אבנית ,ברזל ,נחושת ,ניטרט,
ניטריט ומנגן) מונע היווצרות של אבנית ,ממזער כימיקלים(כלור ועוד) ,מצמצם בקטריות
ומיצר מים מחומצנים “חיים” .המים “החיים” האלו נעשים “ “self-cleaningתוך כדי שמירה
על מינרלים בריאים ורכיבים שהם מקור מדהים של מזון לבני אדם ,בעלי חיים ,דגים וצמחים.
מעבד  Nilemarkידידותי לסביבה והמים מוחזרים לטבע בצורה נקייה
יותר .קל להתקנה ,לא דורש חשמל ,כימיקלים או תחזוקה כל שהיא.
למעבד  Nilemarkאין חלקי חילוף ,אין תוספות ואין ייצור פסולת.
מעבד  Nilemarkמייצר מים המנקים את עצמם ושומרים על
המינרלים והרכיבים החיוניים הבריאים יותר :לנו ולחיים בסביבה.
מעבד  Nilemarkיעיל ביותר בטיפול באבנית ובנוסף ממזער בקטריות
ומחמצן את המים .לא דורש כוח חשמלי ואין עלויות שוטפות או תחזוקה.

VWP200
VWP100
התקן  vwp200לשירות
כל הבית ובנוסף התקן
 vwp100בכיור למי שתייה
להשגת תוצאה מירבית

מוצר ירוק וידידותי לסביבה

לא עוד בקבוקי מים מפלסטיק! מעבד  Nilemarkמספק לך מים “חיים” היישר מהברז בלי צורך בחשמל ,בכימיקלים
ובתוספות אחרות ,ובלי חלקי חילוף ופסולת .התקן אותו בעצמך מבלי לשלם לשרברב! בתוך זמן קצר המים שלך יהיו
רכים ,טעימים יותר והעור שלך יהיה פחות יבש לאחר מקלחת או אמבטיה :פחות קרמים ומרככים .כאשר בבית יש מים
רכים הצורך בחומרי ניקוי יורד עד כ .50%-הכביסה תהיה רכה יותר ,חיות המחמד והצמחים שלך ייהנו מיתרונות של
מים המחומצנים וכל מי השפכים זורמים חזרה לטבע נקיים יותר .תהליך החמצון מצמצם לכלוכים ,מסלק ריח וטעם רע
ומשאיר מי שתייה מעולים ובריאים יותר.

כביסה נעימה ורכה

המים הרכים שומרים על צבעי הכביסה ועל הבד ומעניקים רכות לבגדים

צמצום בחומרי ניקוי

מים הרכים היעילים מאפשרים צמצום של עד  50%בחומרי ניקוי וכביסה

כלים ,מקלחונים נקיים יותר

מניעת האבנית משאירה כלי הבית ,מכשירי הבית ומקלחונים נקיים יותר

צמחים ודשא בריאים יותר

החמצון המואץ וצורתו הקטנה והרכה של הסידן מסייעים לצמחים לספוג תזונה ,מקנה לצמחים מערכת שורשים בריאה ,חזקה
ועמידה יותר בפני וירוסים ומחלות.

צמצום הוצאות אנרגיה

צמצום האבנית בדודים ובצנרת עד  ,90%מגדיל יעילות גופי חימום ומאריך את חייהם של מכשירים החשמליים.

אין הוצאות תפעול

מעבד  Nilemarkלא דורש חשמל ,כימיקלים ,פילטרים ,חלקי חילוף ותחזוקה .פשוט פלא!
ובנוסף לכל היתרונות  -גם הקפה ממכונת האספרסו טעים יותר!
אין צורך במלח לריכוך המים (כנהוג בבתי קפה) לכן טעם הקפה האמיתי נשמר וטעמו “גן-עדן”.
והכל במחירים אטרקטיביים ,חד פעמיים!
הכולל  3דגימות ממעבדה מוסמכת במשך שנתיים .במידה ואיכות המים ירדה מהותית  -כספך יוחזר.

כיצד להתקין?
מעבד  Nilemarkקל להתקין .פשוט חובק את צינור מים הקרים הנכסים וחוזק באמצעות בורג
אחד .להשגת תוצאה מקסימאלית יש להתאים את דגם הנכון .שילוב של  vwp200על צינור הראשי
יחד עם  vwp100במטבח/מקלחת מקנה תוצאה מצוינת.

הטכנולוגיה-איך זה עובד?

מעבד  Nilemarkמיינן את המים באמצעות טכנולוגיית “תדר תהודה” מיוחדת :הטכנולוגיה זו
משחררת אלקטרונים ממולקולות המים ועל ידי כך מחמצנת את המים ,והופכת “לכלוכים” כגון
ברזל ,נחושת וגבישים קטנים ובלתי מזיקים .הסידן שבמים גם הוא מתגבש ועל ידי כך נמנעת היווצרות
האבנית .עם תחילת השימוש המעבד  Nilemarkגם שרידי אבנית הישנים מתפרקים והמים הופכים
ל”רכים” תוך שמירת המינרלים החיוניים .אם יש כלור במים אף הוא מצומצם לרמה בלתי מזיקה.

שימוש ביתי

המלצות
עמוס מגור ,תל-אביב ,חברת שרותי תוכנה ומחשוב “המים האלה עוזרים לי בתהליכי ריפוי כתחליף לניתוח .הם מנקים
בהדרגה את מערכת הדם ,את המערכת הלימפתית ,מערכת העיכול ,בלוטות הזיעה ועוד .הפסקתי לחלוטין את
השימוש במסנן המשוכלל שיש לי בבית וגם הפסקנו לשתות מים מינרליים מבקבוקי פלסטיק .כדי לשמור על רצף
שתיה של מים אלה אני ממלא בבית בקבוקי זכוכית ולוקח אותם גם לעבודה .שמתי לב ששתית מים אלה גם מוסיפה
לי מרץ ומגבירה ערנות וחדות מחשבה .ביום שהתקנו את המתקן קיבלנו זר פרחים .פרחים אלה פרחו באגרטל במשך
כחודש ימים ,פי שלוש מהרגיל .שמתי לב שהמים באגרטל נשארו צלולים לאורך כל הזמן וכי מפלס המים באגרטל ירד
יותר מהרגיל ,כלומר הפרחים שתו יותר מים”.
יהונתן ,הדר יוסף ,כדורסלן הפועל תל אביב “כספורטאי אני צורך הרבה מים .היות שהמים בדירה שלי (הדר יוסף)
גרועים מאד ,נאלצתי לסחוב כל מספר ימים אריזות של מים מינרלים .אחרי שהתקנתי את המכשיר אני שותה רק
מהברז וטעם המים הוא אפילו יותר טוב וטעים מהמים המינרלים”.
אבי מושל ,צור הדסה ,ייעוץ וניהול סביבתי איכות אוויר וגזי חממה “אשתי היא כימאית שהתנגדה נמרצות לרכישת
המתקן .לאחר שראתה את התוצאות של איכות המים החדשה בביתנו ,היא הפכה לאוהדת גדולה וממליצה עליו לכל
מי שהיא יכולה”.
איל מילס ,מושב כרם בן זמרה ,יינן ופעיל איכות הסביבה המכשיר לטיפול במים מורכב אצלי כבר שנה וחצי
לשביעות רצוני המלאה .במשך כל התקופה לא הייתה לי אבנית וזה נראה בבירור בניקיון הקומקום החשמלי”.
גל ברוזין ,הרצליה “שבוע לאחר ההתקנה חל שיפור גדול במים הילדים נהנים לשתות ישר מהברז .בן זוגי ציין שהטעם
של הקפה הפך להיות נהדר .הוא חובב קפה וזו הייתה הפעם הראשונה שהוא שתה קפה ממי ברז ונהנה”		.
מוטי גלברד ,צהלה ,אמן שחמט,אמן בינלאומי ומחבר ספרים לברידג’ .סמנכ”ל חברת “ egdirBe tseBזה מתקן מים
של פעם בחיים .לא ניתן להבין איך זה מצליח לעשות את מה שהוא עושה .זו מתנה שעושה את העבודה ,פשוט ככה
וזהו .לאחר השתייה שלהם אני מרגיש שיש לי ‘עור חדש’ ,כאילו מרחתי את כל הגוף בשמן”.
מוריה בן דרור ,אמירים ,בעלת מסעדת קפהסיטו “שימוש במתקן זה הכפיל לי את הזמן בו אני יכולה להחזיק
במקרר את הירקות ,ובמיוחד את עשבי התיבול (פטרוזיליה ,שמיר וכד’) .בכמויות שאני משתמשת בהם
במסעדה זה חוסך לי הרבה כסף .לפני האחסון במקרר אני שוטפת את הכול במים ומייבשת וזה לבד עושה את
		
העבודה .גם המיצים נהיו עכשיו הרבה יותר טעימים במסעדה וכך גם המרק ,התה והקפה”.

Mikael Reutersward TV4
Mount Everest
"מי השתייה שלי היו מעופשים,
הטעם מתכתי .ניסיתי את
מעבד המים הביתי (,)vwp100
ותוך כמה ימים והמים נהיו
טריים וטעימים להפליא.
אני לא מבין כיצד זה עובד,
אבל זה עובד!"

