
בכל יום, אתם שואפים לשתות 8-10 כוסות מים, כיוון שאם יש 

משהו אחד שכולנו יכולים להסכים עליו, הוא שמים טובים לגופנו 

ואנחנו אף פעם לא שותים מספיק מהם! אתם שותים אותם בכל 

יום בבית, במשרד, בחדר הכושר ובכל שעה ביניהם. אבל מה אם 

המים שאתם שותים לא בטוחים כמו שאתם חושבים?

האמת היא שכיום, משקעים זעירים של מזהמים שנשטפים 

מהמקלחת, הכיורים והשירותים, עולים חזרה אל מי השתיה 

שלכם. 

חושבים על מים בבקבוקים? חשבו שנית. הם יקרים. ומה בנוגע 

לכל פסולת הפלסטיק הזו?

עם ™Puritii, באפשרותכם להנות ממים נקיים, מטוהרים, בכל 

מקום. מסנן המים Puritii, אשר זמין בבקבוקי פלסטיק ניתנים 

למילוי חוזר בגודל של 740 מ”ל, ידידותיים לסביבה, עושה שימוש 

בתהליך סינון דו-שלבי, על מנת להסיר את הטווח המלא של 

מזהמים. זהו הפתרון החסכוני, הנישא ובר-הקיימא שלכם! 

פתרון חסכוני, 
נישא ובר-קיימא.

סינון נעלה, רחב טווח
המסנן האנטי מיקרוביאלי מסיר מזהמים ביולוגיים, כימיים ומקריים, 

כאשר הוא עומד ואף עולה על התקנים אשר נקבעו על ידי ה- NSF וה- 

EPA.* הוא מסנן את הרעלים הללו באמצעות תערובת ייחודית ומוגנת 

בפטנט של פחם קוקוס טחון דק וזאוליט, בזמן שהוא משחרר מטען 

אלקטרוסטטי חיובי, המושך ולוכד זיהומים מיקרוביאליים וכימיים 

טעונים במטען שלילי.

הפחתה בפסולת
מסנן מים Puritii אחד בר-החלפה מסנן 227 ליטרים של מים, שהם 

בערך 3 חודשים של שימוש יומיומי ושווה ערך ל- 450 בקבוקי 

פלסטיק, כלומר פוטנציאל של הרחקה של 2,700 בקבוקי פלסטיק 

מהמזבלות והאוקיינוסים בכל שנה!

קלות שימוש
כל המערכת היא קומפקטית, קלה במשקל ועשויה פלסטיק ידידותי 

 לסביבה, נטול ביספנול BPA( A(, ביספנול B )BPS( ופעילות 

.)EA( אסטרוגנית



צרו איתי קשר

puritii. זיהום פנימי הוא בעיה הולכת וגוברת. גלשו אל

com כדי לקבל מידע נוסף אודות המערכת לסינון אוויר.

חיסכון
עלות מסנן מים Puritii עומדת בממוצע על $0.29/€0.26/£0.22 לליטר, בעוד שהעלות 

של בקבוקי מים רגילים עומדת בממוצע על $0.35/€0.31/£0.26 לליטר והעלות 

של בקבוקי מים ממותגים נעה סביב $0.66/€0.59/£0.50 לליטר. הצרכן האירופאי 
הממוצע יכול לחסוך בערך $505/€449.46/£383.63 בשנה.**

כאשר אתם רוצים מים נקיים, בין אם אתם בשיעור יוגה, בפארק או ניצבים בפני אסון 

טבע, Puritii הוא התשובה. בכל מקום בו אתם נמצאים בעולם, היו רגועים שהמים 

שלכם בטוחים.

סננו את המזהמים המזיקים

שמרו על מאזן 
הלחות, חסכו כסף 

ועזרו לכדור הארץ! 
הזמינו היום!

מיקרוביאלים

חיידקים, וירוסים, טפילים

מתכות כבדות

עופרת, נחושת, כספית, ארסן, כרום

כימיקלים

כלור, פלואוריד, בנזן, סטירן, איזופרופיל בנזן

טריהאלומתנים

ברומודיכלורומתן, ברומופורם, כלורופורם, 

כלורודיברומומתן.

קוטלי מזיקים

די די טי-’4,4, אלדרין, אנדוסולפן 1, לינדן

מזהמים מקריים

איבופרופן, נפרוקסן, אסטרון, ביספנול A, חומצה 

פרפלואורו-אן-אוקטנית )PFOA(, פרפלואורו אוקטן 

)PFOSA( סולפונאמיד

מיקרוביאלים
מחלות במערכת העיכול

מתכות כבדות
כבד, כליות, הפרעות במחזור הדם, 

העור, מערכת העצבים, מחלות במערכת 

העיכול

כימיקלים
גירוי בעיניים/באף, חוסר נוחות בבטן, 

הפרעות במוח ובבלוטת התריס, סרטן, 

לוקמיה, אנמיה

טריהאלומתנים
נזק לשרירים, למערכת העצבים

קוטלי מזיקים
סרטן, נזק לפוריות, כבד, כליות, נזק 

למערכת העצבים

מזהמים מקריים
הפרעות אנדוקריניות, הפרעות בפוריות 

ולהתפתחות הנוירולוגית

*ה- NSF קבע תקנים לבריאות הציבור בארה”ב, על מנת להגן על מוצרי הצריכה בקטגוריות המים והמזון וכן על הסביבה. ה- EPS מבטיח מי שתיה בטוחים לציבור בארה”ב, באמצעות קביעת תקנים ליותר מ- 160,000 מערכות מים ציבוריות ברחבי המדינה.        
**ערך משוערך, המחיר עשוי להשתנות משוק לשוק.
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