
azoknak akiket a legjobban szeretsz …

EGÉSZSÉGÉRE

© 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.   



Még ha a víz „biztonságos” is  eredetileg ….

biztonságos akkor is, amikor csapodból folyik ?



A biztonságos tiszta ivóvíz elengedhetetlen az egészségünk érdekében.

De ... a víz, amit iszunk „biztonságos”? 

Egy a csapvíz és szűrt víz klórtartamát tesztelő  bemutató videóból kivágott kép
A teljes videó itt elérhető :  
https://www.youtube.com/watch?v=F5OumqbuPcw

https://www.youtube.com/watch?v=F5OumqbuPcw


- A csapvízben előforduló* szennyeződések egészségügyi 
hatásaival kapcsolatos aggodalmak növekszenek. 

Úgymint:

- A vízművekben végbemenő fertőtlenítés melléktermékei 

(TRIHALOMETANE - amelyek ismertek, mint lehetséges rákkeltő)

- Növényvédő szerek és gyomirtó szerek maradványok

- Ipari eredetű kémiai szennyeződések

- Nehézfémek (ólom, réz, alumínium-, ...) a vízvezetékekéből és ipari hulladékok

- Gyógyszer maradványok

- Baktériumok és ciszták

*amennyiben a csapvíz tartalmazza



Mik az alternatívák ?

A palackozott víz ?...…. 

amely lassan megöli a bolygónkat ?

KÖRNYEZET VÉDELMI PROBLÉMÁK  

• 1 l palackozott víz előállítása 0,25 l olaj felhasználásával jár  
• Minden 3 l palackozott víz előállítása elpocsékol  további 1 l tiszta vizet 
• Több millió tonna Co2 szennyezés a palackozott víz  gyártás, ill. szállítás során. 
• Az USA-ban a PET palackok 13% -át hasznosítják újra. Vajon mi a helyzet hazánkban ?
• Évente a műanyag palackok milliárdjai  végzik a folyókba, tengerekbe, óceánokban ami 

átlagosan 500 év alatt bomlanak le.
• Egyre több országban tesznek lépéseket, a PET palack használata ellen. 

EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS BIZONYTALANSÁGOK 
• Minőség: sokszor megkérdőjelezhető forrásból származnak.…
• Tárolás : a csomagoló anyag (PET), ill. a nem szakszerű tárolás ( pl. napon) 
által fellépő rizikó faktorok 

MAGAS KÖLTSÉGEK 
A palackozott víz fogyasztása általánosságban jelentős  többlet költség a szűrt
csapvízhez képest .  



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 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, izületi betegségek, szív-és érrendszeri 
betegségek.



Te döntésed : Cipekedés és tárolás !? 

Feleslegesen tízezrekkel 
megrövidített családi kassza. 

Feldolgozatlan PET palack hegyek:  

Vagy helyette



vízszűrés 
Ízletes és biztonságos szűrt víz annak, akit a legjobban szeretsz. 



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: 



Világ szinten elismert minőségi tanúsítások:   

Minőségi tesztek és tanúsítások a világon legelismertebb független tanúsító cégektől.

Compliance to local
requirements

Japán sztenderd Gold seal
WQA (USA)

Certified
NSF(USA)



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™ vízszűrő kancsó fő elemei :



Bi-flux™ filter system



Különböző szűrőbetétek, eltérő igényekhez !



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. 



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, amely lágy ízt jellemez. 

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    



Előnyes: 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 bi-flux™ system fenntartja a szűrt víz semleges pH 
értékét, amely így még ízletesebb és egészségesebb .*
*összehasonlítva a piacon megtalálható más márkák termékei által kezelt vízzel szemben 
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Kiegyensúlyozott
pH 7+

Nemzetközi labor tesztek bizonyítják, hogy az egyedi 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, legkedveltebb íz : összehasonlításokban  rendre a Laica
Mineralbalance. ill., Magnéziumactive szűrőbetétek által kezelt víz végez 
az élen a független „íz teszteken” 

• Megbízható szűrőbetét elérhetőség immáron 9 éve Magyarországon is!

• Semleges pH érték  és ásványi anyag megtartás miatt egészségesebb
szűrt csapvíz. 

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

• Felhasználási mód szerint választható szűrőbetét formula.

• Gazdaságos, akciós csomagok a legkedvezőbb szűrőbetét pótlás a 
piacon.



Laica vs Egyéb márkák
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LAICA szabadalmaztatott  vízszűrő 
rendszere  az egyetlen a piacon  
amely kiszűri a szennyeződéseket a 
csapvízből , ugyan akkor fenntartja a  
fontos ásványi anyagokat a 
csapvízben .

Certified NSF/ANSI 42 & NSF/ANSI 53



Köszönjük a figyelmedet ! 

© 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.   


