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

Kávé&tea szűrőbetét Minerálbalance szűrőbetét 



Különböző szűrőbetétek, eltérő igényekhez !



Bi-flux™ filter system



Különböző szűrőbetét formulák összehasonlítása. 



Előnye:  Univerzális, alkalmas mind a forró és mind 
a hideg italok elkészítéshez  ** . 

Jellemzően az összes LAICA vízszűrő kancsó ezzel az univerzális  
szűrőbetét formulával kerül forgalomba a boltokban.

A legkedvezőbb áron beszerezhető, akciós csomagok :  

Enyhén csökkenti a  víz keménységét, amelyre a lágy íz a jellemező. 

Használható: Laica vízszűrő kancsókhoz ill.  vízforralóhoz 

Kevés vizet fogyasztóknak, ill.  nagyon ár érzékenyeknek elérhető a 

hagyományos „henger” formában is , classik (Multi-flux) 

Hátránya: 20% kevésbé hatékony szűrés, összehasonlítva a Bi-flux
szűrőbetéthez képest.   



Előnye: Ízletesebb tea és kávé készíthető a vízből.
Kíméli a kisgépeket a vízkövesedéstől . ** 

Speciális összetevőknek köszönhetően a szűrt víz enyhén savas 
kémhatású : amely a szakirodalom szerint ideális tea és kávé 
aromának  és „hatóanyagainak„ a kioldáshoz. 

Javasolt kávégépekhez, ill. teakészítéshez, valamint a vízzel 
működő háztartási gépekhez, párásítókhoz, vasalókhoz 
használatos víz készítéséhez, mivel kíméli a kisgépeket az által, 
hogy csökkenti a vízkövesedést okozó víz keménységét.

Tapasztalat az ,hogy a helyi csapvíz keménységétől függően ez 
átlag háromszor ritkábban kell a vízkőtelenítést elvégezni a 
kisgépeknél.  

** az általa kezelt vizet nem javasoltjuk a palackozott víz vagy csapvíz fogyasztása helyett nagy 
mennyiségben a vízpótlásra az alacsony ásványi anyag és pH érték miatt    



Előnye: fenntartja a csapvízben található 
értékes ásványi anyagokat  és semleges Ph. 
értéket.

A palackozott víz alternatívájaként , kimondottan 
hidratálásra készült  formula.

Az egyedi szabadalommal védett összetevőknek 
köszönhetőn eltávolítja a csapvízből a nem kívánatos 
összetevőket, miközben az élettanilag fontos ásványi 
anyagok jelentős hányadát fenntartja. 

Ez által Ph semleges kémhatású,  amely a leginkább 
hasonlít a természetes tiszta víz  ízére. 



Előnye: magnézium pótlás az aktív 
életet élőknek, sportolóknak … 

+ Mg ionokat adagol a szűrt vízbe 

Az egyedi összetevőknek köszönhetőn eltávolítja  
a csapvízből a nem kívánatos összetevőket, 
miközben az élettanilag fontos ásványi anyagok 
jelentős hányadát fenntartja.  

Fenntartja a víz semleges Ph értékét,  amely 
nagyon közel áll a természetes tiszta víz  ízéhez. 
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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 10.oldalon megtalálható más márkák terméke által kezelt vízzel szemben 
(WHO irányelvei alapján) 
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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
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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



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 10. oldalon található vízszűrő betétekkel összehasonlítva .



Laica vs Egyébb 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 



Válassz 

bI-flux

vízszűrő betétet 

a felhasználáshoz  

igazítva  ide kattintva. 

Köszönjük a figyelmedet ! 

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

