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Az én csapvizem többre is képes!
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A JÓ ÍZ KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL!

Ez a kis könyvecske bemutatja az egyedülálló konyhapult alá beépíthető BWT  
Magnesium Mineralizer technológiával működő vízszűrő készüléket, így szeretnénk 
számodra is elérhetővé tenni a vitalitást és a természetes felfrissülést.

Fedezd fel, milyen egyszerűen megoldható, hogy otthonodban vagy akár az irodában 
is kiváló minőségű szűrt vizet fogyaszthass! Szűrd meg az ivóvizet a szabadal- 
maztatott BWT Magnesium Mineralizer technológiával, távolítsd el az esetlegesen  
előforduló illat- és ízrontó anyagokat (pl. klór) a vízből, miközben magnéziummal 
gazdagítod. Így nem változtatod meg a víz kémiai egyensúlyát, megőrzi eredeti  
kémhatását.   

Megmutatjuk a szűrt csapviz előnyeit, hogyan lehet kellemesen lágy és ízletes és  
hogyan válhat egy zamatos kávé vagy egy frissítő tea nélkülözhetetlen alapanyagává. 

A BWT Magnesium Mineralizer technológiával új élményt nyújtunk. 
Megígérjük, hogy le fogunk nyűgözni. 
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VIGYÉL MINŐSÉGET  
AZ ÉLETEDBE A 
BWT MAGNESIUM  
MINERALIZÁLT VÍZZEL

A SZERVEZETED SZÁMÁRA NAGYON FONTOS,  
HOGY MEGFELELŐ MENNYISÉGŰ TISZTA  

VIZET FOGYASSZ!

MAGNESIUM
MINERALIZER

VITAL  FRESH  DELICIOUS 
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Maximális elérhetoség
Magnesium Mineralizer víz egyenesen a csapból
Akár otthon, az iskolában vagy a munkahelyen a Magnesium Mineralizer szűrővel 
kellemes, ízletes ízűvé varázsolhatod a csapvized.

Nagyobb kényelem
Kényelem a nap folyamán
A BWT termékek nemcsak kényelmet 
nyújtanak, hanem felfrissítik testedet 
az egészséges és vitalizáló ivóvíz 
segítségével. Ezzel az egyszerű és  
hatékony technológiával hozzá- 
járulhatsz tested magnézium-
egyensúlyának fenntartásához.

Elonyök
A jó közérzetért
A magnézium nélkülözhetetlen szerepet tölt be az élettani folyamatainkban és idegrend-
szervédő hatású ásványi anyag. A megfelelő mennyiségű magnéziumbevitel hozzájárulhat 
a fizikai és szellemi teljesítményedhez is.
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ÉLVEZET

VÉDELEM

MEGTAKARÍTÁS

MINDIG ELÉRHETŐ
KÖLTSÉGHATÉKONY, KÖRNYEZETTUDATOS

BWT MAGNESIUM MINERALIZER VÍZ
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Ízélmény

Tégy jót 
Élj környezettudatosan
A BWT beépített vízszűrőjével nem kell többé nehéz ásványvizes 
palackokat hazacipelned, gondoskodnod azok tárolásáról és szelektív 
hulladék gyűjtéséről. Nem terhelik környezetünket az üres műanyag 
palackok, továbbá megszűnik a visszaváltható palackok tisztításából 
származó vízpazarlás is.

Költségek 
Okos döntés
A BWT vízszűrői nemcsak minőségben, hanem gazdaságosság szem-
pontjából is igényeinkhez igazodnak. 1 liter Magnesium Mineralizer víz
előállítása sokkal kevesebbe kerül, mint a legtöbb ugyanennyi mennyi-
ségű palackozott víz.

MAGNESIUM
MINERALIZER

VITAL  FRESH  DELICIOUS 
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Íz és vitalitás ivóvizednek
A hozzáadott magnézium egyensúlyban tartja a szűrt víz ásványi anyag 
tartalmát. Az eredmény: szűrt, tiszta, zamatos ízvilág kiváló vízminő-
séggel párosulva. Ez a vízszűrési technológia tökéletesen alkalmas arra, 
hogy minden nap élvezd a friss ivóvizet konyhádban és hozzájárulhat a 
kávé és tea rejtett aromáinak felszabadításához.
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Praktikus vízfogyasztási  
tippek otthonra és sportoláshoz
Fáradt, gyenge és letargikus vagy? Ahhoz, hogy fitt és hatékony legyél, a szervezetednek
2-3 liter folyadékra van szüksége naponta, súlyodtól és fizikai terhelésedtől függően.
A fizikai fáradtság és a koncentráció hiánya teljesítőképességünk csökkenéséhez vezet, ami 
gyakran az első jele a folyadékhiánynak.

Íme néhány tipp, hogyan tartsd egyensúlyban vízháztartásod a nap folyamán:

IGYÁL MIUTÁN FELKELTÉL!
Az esti folyadékveszteséget reggel érde-
mes pótolni, közvetlenül miután felkeltél.

1

2 BÁRHOL IS VAGY MINDIG HIDRATÁLJ! 
Az agynak közel negyed liter vízre van
szüksége óránként, ezért is fontos, hogy
mindig legyen nálad víz, bárhol is vagy. 
Kis mennyiséget fogyassz, de
rendszeresen.

3 BWT MAGNESIUM MINERALIZER -  
A TE ASZTALODRA IS! 
Tölts egy divatos kulacsba BWT  
Magnesium Mineralizer magnéziummal 
dúsított szűrt vizet és rakd ki az  
asztalodra. Emlékeztet majd, hogy itt az 
ideje hidratálni. 
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BWT Víz Barométer 
Kortyról kortyra a jó közérzetért 

KEZDŐ FÁZIS

Ahhoz, hogy a folyadékhiány okozta fejfájás  
elmúljon, a legjobb módszer ha addig iszol,  
amíg a következő fázishoz nem érsz. 

0 –1/4 Liter

1/4 –1/2 Liter

1/2 – 3/4 Liter

3/4 – 1 Liter

1,5 Literig

ÉLVEZD A KÖVETKEZŐ FÁZIST

Őrizd meg kiegyensúlyozottságod és önts  
még egy pohárral!

STRESSZMENTES FÁZIS

Belső békédet közvetlenül befolyásolja, hogy  
mennyi vizet fogyasztasz. Hidratálj minél többet  
a kiegyensúlyozott közérzetért! 

KONCENTRÁCIÓS FÁZIS

Megfelelően hidratált vagy és elárasztanak
a kreatív gondolatok. Minden tökéletes
„áramlásban” van.  

VITALITÁS ELSŐ FÁZISA

Gratulálunk! Rendkívül hatékony vagy, így  
ég a munka a kezed alatt.



  
M
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    h o z z á a d á s á v a l  
    

    
   VÍZ

SZŰRTKRISTÁLYTISZTA ÉS 
BIZTONSÁGOS
BWT, a vízről mi gondoskodunk

A BWT számára ez nem csak szlogen, hanem ígéret ügyfeleinknek és nem utolsósorban  
környezetünknek. 

A BWT elkötelezett olyan készülékek fejlesztése iránt, melyeknél a szűrési folyamat során 
a víz ásványi anyag tartalmát optimalizáljuk. Ehhez a BWT kifejlesztett egy speciális  
szűrési folyamatot, mely magnesiummal gazdagítja a szűrt vizet. Ez a Magnesium 
Mineralizer technológia.

A szűrő lelke az egyedülálló és szabadalmaztatott BWT magnézium technológia. Az ivóvíz 
öt szűrési fázison megy keresztül és magnéziummal is gazdagodik. A végeredmény: a 
Magensium Minerlizer víz. Ezen eljárás során eltávolítja az íz és illatrontó anyagokat, 
gazdagítja a vizet értékes magnéziummal és így optimalizálja az ásványi anyag tartalmat.

Az eredmény lenyűgöző: felejthetetlenül frissítő ivóvíz a nap bármely pillanatában!
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Magnézium
Technológia lelke 
Többszörös vízszűrés  

SZABADALMAZTATOT TECHNOLÓGIA A  
FELEJTHETETLEN ÍZÉLMÉNYÉRT

1. 

3. 

2. 

ELŐSZŰRÉS
- A lebegő részecskék -  homok, rozsda  
  szűrése

AKTÍVSZÉN ELŐSZŰRÉS
- Az ioncserélő védelmére

HATÉKONY IONCSERÉLŐ
- A magnézium ásványi anyag kioldása
- A nehézfémek, például a réz, ólom, cink  
  és nikkel mennyiségének csökkentése*

4. AKTÍVSZÉN SZŰRÉS
- Az íz- és illatrontó anyagok, például  
  a klór eltávolítása

5. FINOMSZŰRÉS
- A legfinomabb részecskékig

10
* Amennyiben azok valamelyike nyomokban  
   előfordul az ivóvízben. 
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VÉLEMÉNYEK A 
BWT MAGNESIUM  
MINERALIZÁLT VÍZRŐL
“A BWT víztisztító rendszerek használatával mindenki nyer, hiszen a konyhai berendezé-
seknek meghosszabbodik az élettartama, az ételek finomabbak, a szószok krémesebbek és  
szelídebbek lesznek, a vendégeink a magnéziumnak köszöngethetően az átlagoshoz
képest sokkal finomabb ivóvizet kapnak. A BWT-vel nemcsak a megrendelők, hanem
mindenki más is jól jár.” – mondta a BWT-ről Losits Vilmos, a Pata Negra éttermek egyik 
tulajdonosa

“Két fő ok miatt döntöttem a BWT Magnézium Mineralizer szűrője mellet: Számomra fontos 
a tudatos vízfogyasztás, valamint a kifinomult ízhatás. Ezt a két fontos tulajdonságot ötvözi 
a BWT új szűrőrendszere.” - mondta a BWT-ről  Pavluska Tamás  MAD DOG Cafe Haus 
tulajdonosa

“Egy csésze kávé egyik legfontosabb alkotóeleme a víz, ezért is kezeljük kiemelten a 
megfelelő szűrést. Azt tapasztaltuk, hogy a BWT vízszűrői a legjobb megoldás, ugyanis
nemcsak egy teljesen tiszta alapot biztosít, ami nem fedi el az aromákat - hanem a  
magnézium révén sokkal több, és komplexebb ízeket találunk a kávékban. - mondta a BWT-ről 
Nezvál Máté, a 42 Coffee kávépörkölő mestere



VIZET  
VÁLASZTOTTUK
A SPORTHOZ IS 

MAGNESIUM
MINERALIZER

VITAL  FRESH  DELICIOUS 

MI A 
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KÓSTOLD MEG 
ÉS LENYŰGÖZ

További információ:

www.bwtviz.hu
E-mail:bwt@bwt.hu
Info vonal: 23 430 480


