
Bregus® ProTech 75R Redox

Kompaktowy  system  filtrowania  wody  III  generacji
Bregus®  ProTech 75R Redox oddziela  i  usuwa sole
rozpuszczone w wodzie w procesie odwróconej osmozy.
Dzięki  tej  metodzie  otrzymujemy  dostęp  do  czystej,
świeżej, niezwykle wysokiej jakości wody. Wieloetapowy
proces  oczyszczania,  a  następnie  wzbogacania  wody
daje  w  efekcie  właściwie  zmineralizowaną,  dobrze
przyswajalną wodę o wysokim  odczynie  pH, nasyconą
antyoksydantami  hamującymi  procesy  starzenia  się
komórek.

Bregus®  ProTech 75R Redox charakteryzuje się  nie
tylko  niewielkim  rozmiarem,  ale  również  łatwością
montażu.  Materiały,  z  których  jest  wykonany  spełniają
najwyższe  standardy  i  rygory  dotyczące  tworzyw
mających  kontakt  z  żywnością.  Wymienne  wkłady
bagnetowe w technologii „click and slick” sprawiają, że
serwis  każdego  urządzenia  trwa  kilkanaście  minut.
Elegancka,  nowoczesna,  ceramiczna  wylewka
dostarczana wraz  z  urządzeniem pozwala  wygodnie  i
szybko pobierać wodę zawsze, gdy jest potrzebna. 

Korzyści z używania Bregus® ProTech 75R Redox:

Najwyższa jakość:

Najlepsze wartości ORP i pH uzyskuje się tuż po nalaniu wody
do  szklanki,  dlatego  też  woda  uzyskana  bezpośrednio  z
systemu Alkaline Redox jest najkorzystniejsza dla organizmu.

Zdrowie rodziny:

Zawartość w wodzie aktywnego wodoru,  wyrażona ujemnym
ORP,  ma  ogromny  wpływ  na  oczyszczanie  się  organizmu,
opóźnienie  starzenia  się  komórek  i  polepszenia  ogólnej
kondycji, z zapobieganiem rozwojowi chorób włącznie.

Doskonale  wyważone  pH  wody,  pomaga  zminimalizować
wahania  pH  organizmu,  odpowiednie  właściwości  czystej
wody, zawierającej minerały takie jak: wapń, magnez, sód czy
potas  pozwalają  na  prawidłowy  rozwój  i  właściwe
funkcjonowanie organizmu.

Woda alkaliczna hamuje fermentację w systemie trawiennym,
redukując  pośrednio  substancje  takie  jak:  wodorosiarczan,
amoniak, histaminę, indol, fenol, skatol.



Z powyższej tabeli wynika, że woda alkaliczna wykazuje szereg prozdrowotnych właściwości.

Kwaśny odczyn pH wody ma negatywny wpływ na organizm.  Woda uzyskana w systemie filtracji  Bregus®

ProTech 75R Redox posiada odczyn pH powyżej poziomu neutralnego i mieści się w przedziale 9,5 do 11.

Wskaźnik  ORP  (potencjał  redukcji  utleniania)  oznacza  zdolność  wchodzenia  w  reakcję  chemiczną  zwaną

utlenianiem lub redukcją.  Im większy wskaźnik,  tym bardziej utleniający roztwór,  dlatego  ujemne ORP  wody

alkalicznej wskazuje, że jest ona reduktorem.

Relacja pH do czynnika ORP polega na spadku potencjału przeciw utleniania wraz ze wzrostem wartości pH.
Oznacza to, że woda alkaliczna z jonizatora jest tym większym przeciwutleniaczem im wyższe jest jej pH.



Wymiary filtra Bregus® ProTech 75 R Redox

wysokość - około 48 cm

szerokość - około 35 cm

głębokość - około 15 cm

Wymiary zbiornika czystej wody

wysokość -  40 cm (z zaworem)

średnica - 23 cm 

Wkłady wymienne w filtrze Bregus® ProTech 75R Redox

Sediment 5µm

Granular Active Carbon

Block Active Carbon

Postfilter Antibacterial

BioCeramic Tourmaline

Alkaline

Redox

Zawartość Zestawu Bregus® ProTech 75R Redox

• filtr Bregus® ProTech 75R Redox

• wylewka ceramiczna (kranik)

• przyłącze wody 3/8" lub ½"

• przyłącze odpływu

• wężyk o średnicy 1/4"

• instrukcja montażu i obsługi

• karta gwarancyjna
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