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DELIKATNY DOTYK CZYSTEJ WODY



Jaki jest sekret posiadania pięknej, gładkiej skóry i jedwabistych 
włosów po prysznicu? Możesz używać najlepszych dostępnych 
produktów kosmetycznych, ale rezultaty mogą być nadal 
niewystarczające. Wszystko sprowadza się do jednej rzeczy: wody - 
istoty życia. Niestety, woda nie zawsze występuje w najczystszej postaci.

Nawet jeśli woda jest czysta, powoli koroduje ołów w instalacjach 
domowych, a ten toksyczny metal może przedostać się do wody.  
Woda pod prysznicem zawiera metale ciężkie, fluor, chlor i inne 
substancje chemiczne oraz zanieczyszczenia. Biorąc prysznic, 
zanieczyszczamy nasz organizm przez skórę, największy organ ludzki.

System wielokrotnego filtrowania Lotus naprawia negatywne skutki 
działania twardej wody. Usuwa rdzę i zanieczyszczenia, czyniąc wodę 
czystą, miękką i zdrowszą. Ponadto, jego dodatkowy filtr witaminowy 
zawierający witaminę C pielęgnuje Twoją skórę i nadaje jej  
wyjątkowy blask.

BAKTERIE

FILTR OSADOWY 
Usuwanie rdzy, zanieczyszczeń

MOCNY  
I ENERGETYZUJĄCY PRYSZNIC 

efekt wzrostu ciśnienia wody

FILTR OSADOWY 

MIKROPERFOROWANA  
PŁYTKA NATRYSKOWA 

30 - 40% oszczędności wody  
dzięki drobnym mikrootworom

OŁÓW

CHLOR

SÓD

PYŁ
ZAWIESZONY

FLUOR

• Filtry osadowe usuwają metale ciężkie.

• Filtr witaminy C (opcjonalnie) jest bezpośrednim 
przeciwutleniaczem dla zdrowej i lśniącej skóry  
i włosów. 

• Kąpiel pod prysznicem z filtrowaną wodą 
zapobiega swędzeniu, matowieniu i łuszczeniu się skóry 
głowy.

• Filtry oszczędzają wodę, a jednocześnie zapewniają 
trzy do czterech razy większe ciśnienie wody dzięki prawie 
280 mikrootworom w słuchawce prysznicowej. 

• Filtr witaminowy (opcjonalnie), usuwa chlor i inne 
chemikalia oraz zanieczyszczenia z 99,9% skutecznością 
działania antybakteryjnego, pozostawiając przyjemny  
i orzeźwiający cytrusowy zapach.

ZALECANE USTAWIENIE FILTRÓW: filtr osadowy w uchwycie słuchawki 
prysznicowej i filtr witaminowy w głowicy prysznicowej.

2 OPCJE 
KOLORYSTYCZNE
SREBRNY LUB BIAŁY

MIKROPERFOROWANA  
PŁYTKA NATRYSKOWA 
dla silnego i energetyzującego  
prysznica

SYSTEM  
WIELOKROTNEJ  
FILTRACJI

FILTR OSADOWY 
(opcjonalnie filtr witaminowy  
z działaniem antyoksydacyjnym) 

FILTR ZANIECZYSZCZEŃ  
I DROBNYCH CZĄSTEK 
(opcjonalnie filtr witaminowy)



TO DOBRA DECYZJA!

Filtracja 
wielostopniowa  

+ 
Mikroperforowana  
płytka natryskowa

Filtr 
osadowy

Filtr 
osadowy

Filtr 
witaminowy 
(opcjonalnie) 

Mikroperforowana 
płytka natryskowa

Filtrowanie wody to źródło nie tylko lśniących włosów  
i promiennej skóry, ale i dobrego zdrowia. Narażenie na 
działanie ołowiu i chloru może powodować nieodwracalne 
problemy neurologiczne. Prysznic z przefiltrowaną wodą usuwa 
zanieczyszczenia i mikroorganizmy, które wpływają na nasz 
układ odpornościowy. 

Jego inteligentny system filtrowania jest korzystny  
dla Twojego zdrowia i dla zdrowia naszej planety.  
Dokonaj mądrego wyboru dla swojej rodziny!

PRYSZNIC LOTUS

KUP ONLINE TER A Z
www.shop.zepter.com.pl


