
Miért a LAICA vízszűrőt válaszd ?

• Ízletes :  a csapvízzel történő  összehasonlításokban  rendre a Laica
Mineralbalance(Mb),  ill.  Magneziumactive (Mg)szűrőbetétek által kezelt vizet 
tartják  finomabbnak a fogyasztók.

• Megbízható szűrőbetét elérhetőség immáron 9 éve Magyarországon is!

• A Laica bi-flux szűrőbetéttel (Mb,Mg) által kezelt víz semleges pH értéke valamint 
az ásványi anyag megtartás miatt egészségesebb.* (WHO  irányleveket figyelembe véve)

•Laica bi-flux szűrőbetétek 20-30%-al több vízszűrési kapacitással rendelkeznek.*  

• Széles választék ( méret,extrák ..stb.) az igények szerint  a Laica vízszűrő  
kancsókból.

• Felhasználási mód szerint választható szűrőbetét formula.

• Gazdaságosabb, akciós csomagok, kedvezőbb szűrőbetét beszerzési ár *
(a szűrőbetét kapacitásokat is figyelembe véve) *

* a 4. oldalon található hasonló vízszűrőkkel összehasonlítva .
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Kiegyensúlyozott
pH 7+

Az egyedi Laica Minerálbalnce bi-flux™ system fenntartja a 
szűrt víz semleges pH .értékét, amely így egészségesebb .*
*összehasonlítva a 4. oldalon megtalálható más márkák termékei által kezelt vízzel szemben 
(WHO irányelvei alapján) 



Mik az alternatívák ?

REVERSE OSMOSIS (RO) szűrőberendezés 

•Drága beszerzési és fenntartási költség. 
•Rengeteg elpocsékolt víz. 
•A víz nem „egészséges” (eltávolítja az ásványi anyagokat)

•A víz savassá kémhatásúvá válik.
•Az eladást ösztönző –kicsapatásos - tesztel becsapják a 
fogyasztókat . 

Az Egészségügyi Világszervezet egy tanulmányt készített , amelyből kiderült, 
néhány az egészségügyi kockázatok az ásványi anyag mentes víz 
fogyasztásával kapcsolatosan.

Csak néhány a kockázatok közül: gyomor-bélrendszeri problémák, csontsűrűség kérdések, ízületi 
betegségek, szív-és érrendszeri betegségek.



Brita* maxtra *

1 féle „univerzális „szűrőbetét formula  
100Liter  szűrési kapacitás.

Laica előny: Semleges pH 
150L  VS. 100 L szűrési kapacitás

, 4 féle szűrőbetét  formula

VS.   Bwt* , Brita*   

Bwt* Mg+  

1 féle Magnézium mineralizer  
szűrőbetét formula.

120Liter szűrési kapacitás  ,

LAICA  
4 féle szűrőbetét formula 

150L szűrési kapacitás
Különböző igényekhez  a megfelelő formula  

Maxtra* univerzál 
Magnezium mineralizer  

Laica előnye: Semleges pH
150 L  VS. 120 L szűrési kapacitás 

4 féle szűrőbetét  formula

Ez az összehasonlítás  a márka oldalakon és termékek csomagolásán feltüntetett információk, ill. laboratóriumi tesztek eredményét vette figyelembe.   

*Ezek a márkák harmadik személy tulajdonában vannak, akik semmilyen módon nem kapcsolódnak a LAICA SPA-hoz, vagy a Siko&Co. Kft -hez.

Kizárólag a beazonosíthatóság érdekében szerepelnek.
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Kiegyensúlyozott
pH 7+

Nemzetközi labor tesztek bizonyítják, hogy az egyedi Laica
Minerálbalance bi-flux™ system fenntartja a szűrt víz 
semleges pH értékét.**  
* * kék kancsó a Magyar  piacon is  megtalálható Német márka terméke 

A tesztről készült teljes videó itt látható: 
https://www.facebook.com/pg/Mosolygosklub/videos/?ref=page_internal  

Egyéb márka                             LAICA                                  Csapvíz

https://www.facebook.com/pg/Mosolygosklub/videos/?ref=page_internal


Laica vs Egyéb márkák.(nem Európa-i gyártás)
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LAICA szabadalmaztatott  vízszűrő 
rendszere  az egyetlen a piacon  
amely kiszűri a szennyeződéseket, 
ugyan akkor fenntartja a  fontos 
ásványi anyagok jelentős 
mennyiségét a csapvízben .*

Certified NSF/ANSI 42 & NSF/ANSI 53

* Laica Minerálbalance szűrőbetét formula 



Hi-tech gyártó kapacitás Saját laboratórium Több mint 100 szabdalom

Gyártói háttér: Laica Spa. Európa-i gyártás:



Tanúsított minőség biztosítási rendszer  

Laica tagja a nemzetközi  Water Quality Association –nak (Víz Minőségi Egyesület) 

HACCP gyártási szabályok ( Hazard Analysis and Critical Control Point) amely az  élelmiszer 
gyártásban használt legmagasabb higiéniai  követelményeknek tesz eleget 

Saját minősített bevizsgáló laboratórium : gyártás során folyamatos minőség-ellenőrzés 
érdekében. 

100% sterilizálás a gyártás és csomagolást  követően ( beta-radiation eljárás ).

100% követhetőség program: az alapanyagtól a kiszállításig követhető a termékek minősége. 

A LAICA Spa. minőség biztosítási rendszerei,
amelyek garantálják az állandó minőséget: 



Bi-flux™ vízszűrő rendszer fő elemei:

A kancsó”test „ 
a csapvíz feltöltésére,
szűrőbetét „házzal”.   

Tisztított víz tartályal.  

Kancsó fedéllel, emlékeztetővel .  

BI-flux szűrőbetét különböző formulákkal  
30nap/150L szűrést követően cserélendő.

amely „elvégzi” a csapavíz 
megtisztítását.   



Bi-flux™ filter system



Különböző szűrőbetét formulák, eltérő igényekhez !
(bi-flux szűrőbetét forma megegyező , de  belső összetétel( formula ) változik a felhasználáshoz igazodva)   

Kávé&tea szűrőbetét Minerálbalance  szűrőbetét 



Különböző szűrőbetét formulák összehasonlítása. 
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Egészségügyi aspektusból Laica 

Bi-flux™ szűrőbetéte vizsgálva:

A bi-flux szűrőbetét rendszer  
hatékony védelmet  garantál , a 
baktérium növekedés ellen , 
köszönhetően a  szűrőbetétben 
felhasznált ezüst védőrétegnek . 

Az ezüsttel ”kezelt”  víz  
biztonság és összhangban van a  
WHO iránymutatásokkal. 

A vízszolgáltatók, annak érdekében, hogy elkerüljék a 
bakteriális fertőzést a vizet klórral kezelik. 

Néhány maradéka szerves molekula a vízhez adagolt  klórral 

kémiai mellékterméket hoznak létre - mint a

trihalometánok és mások -,  amelyek rendkívül károsak 

(rákkeltő vegyületek)  az emberi szervezetre. 

A bi-flux szűrőbetét  rendszer, az ezüstnek köszönhetően   
antibakteriális, valamint csökkenti a klór és a melléktermékeit  
a szűrt vízben. 

Számos  epidemiológiai vizsgálat és farmakológiai értékelések 
által rögzített,  hogy a ezüst jól tolerálható,  és nem jelent 
kockázatot az emberi egészségre.

Bibliographical references: 1 Silver in Drinking-water Background document for development of WHO 
Guidelines for Drinking-water Quality World Health Organization, World Health Organization, Geneva, 
1996. 2 Water Safety Plan Manual, ISBN 978 92 4 156263 8 World Health Organization, International 
Water Association 3 AFNOR – Association Française de Normalisation Norme Francaise NF P41 - 650



vízszűrő kancsók az igényedhez igazítva  

XXL  
Nagy igényekhez 

3,7L
*hamarosan 

Smart & Dizájn
Megjelenés és funkció 

2,3L

Gazdaságos : 
Ha az ár a döntő. 

2,2L

*

Válaszd ki : itt 

http://www.mosolygos.hu/vizszures/vizszuro_kancso


Szeretettel Olaszországból!

© Ez a bemutató  beleértve az összes oldalt  a LAICA SPA,ill  Silko&Co. Kft  szellemi tulajdona. Bármilyen változtatás vagy engedély nélküli 

másolás  ,felhasználás TILOS !  Megsértése  jogi következménnyel jár.  A  feltüntetett  képek és márkanév a LAICA S.p.a tulajdona.   


