
Vízszűrő kulacsok legújabb generációja :  

egészséges, BIZTONSÁGOS és ízletes víz 

bármilyen forrásból * 

Nkd aqua ZÉRÓBaktérium vízszűrő kulacs  



A szűrő a NASA űrprogramokra kifejlesztett 
technológiát tartalmazza, amely a baktériumok és 
vírusok 99.9%-át kiszűri a vízből, így bármilyen 
forrásból származó - folyók, tavak, patakok – víz is 
fogyasztható. 

A NKD+ szűrő kulcs eleme : „electrodsorptive” technológián alapuló 

szűrőréteg. 
Ez az eszköz eltávolítja a vízben esetlegesen előforduló  szub-mikron

részecskék széles körét, kórokozókat és gyógyszeripari szereket, 
sejttörmelékeket és annak – a természetben előforduló változatait. 
Amikor a víz érintkezik a szűrő réteggel egy elektromos mező jön létre 
amely „felszívja” a nem kívánatos pozitív töltésű összetevőket. 

A szűrő nem használ mechanikai pórusokat

pozitív elektron töltéseit.



Többek közt az  alábbiakra lett tesztelve 

Vírusok> 99,9% Beleértve: MS2, Norwalk, Hepatitis A, Tota vírus,

Adenovírusok Entero, reovírusok.

Baktériumok> 99,9% Beleértve: E. coli, coliform, kolera, tífusz,

Vérhas, botulizmus, gyermekbénulás, vírus botulizmus, a Pseudomonas és Legionella

Vibrio betegség, Campylobacteriosis, leptospirosis - Weil-betegség,

Legionella (legionárius betegség és Pontiac-láz)

3 mikronos gömbök (mint helyettesítőjeként Cryptospirodium)> 99,9%

Ocisztákat: Protozoonok,Giardia lamblia

A paraziták és a víz által hordozott kórokozók:
Ez a lista rövidített, de tartalmaz néhányat a legismertebb probléma okozókból: 

Fasciolopsiasis Taeniasis - Tapeworm, Echinococcosis ascariasis,

Coenorosis Schistosomiasis, Cryptosporidium Tryonosoma (álomkór),

Menet-féreg, Guinea féreg, Kampósféreg Orsóféreg, Pin-féreg Onchiocerca,

Fasciola hepatica / májmétely

Vegyszerek: klór ,fluid 

Fémek:Króm, higany, nikkel, réz, vas, ólom, arany, ezüst, Alumínium



Az nem kérdés hogy a természetben található patak 
folyókból kivett vizet célszerű megtisztítani fogyasztás előtt 
kell, de egyáltalán miért szüksége a csapvizet megtisztítani ? 

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

*amennyiben a csapvíz tartalmazza



Hogyan működik  szűrőbetét ? 

1. Antibakteriális technológia kiszűri a 99,9%-át

az összes vízben előforduló szennyeződésnek 

beleértve a baktériumokat, vírusokat, cisztákat, 

nehézfémek, vegyi anyagok, gyógyszerek, növényvédő 

szerek és szerves szennyeződéseket.

2. A kókuszhéjból készült aktív szén réteg javítja a kezelt 

víz ízét, csökkenti a rossz szagokat a klór és vegyületeit  

- úgy mint pl. trihalometánt , anélkül hogy kiszűrné a  

fontos ásványi anyagokat a vízből.

3. Természetes ásványi anyag rétegnek köszönhetően 

ionizálja, és enyhén növeli a kezelt víz ásványi anyag 

tartalmát emeli a pH értékét. 



Független labor tesztek eredménye : 

11: A kezelt víz pH értéke 7,6 - magasabb mint a 
kiinduló érték a csapvíz 7,39 pH értéke. 

A vizsgált baktériumokat 100%-ban kiszűrte a kezelt 

vízből :  Candida, Staphyococus ,Coli … 

pozitív elektron töltéseit.



Előnyök: 

• Gyors áramlás
• Cseppmentes kialakítás
• Egyedi dizájn
• BPA mentes triton ™  
• Mosogatógépben mosható
• Biztonsági zár
• Kényelmes szipóka
• Egykezes használat 

pozitív elektron töltéseit.





KINEK ajánljuk ?  
Akinek  elege van cipekedésből és a több száz 
forintos 0,5L –es  palackozott víz árakból, a 
rengeteg PET szemétről már nem is beszélve
Hiánypótló túrázóknak .
Ideális:  környzet tudatos városlakóknak
Sportolóknak, tanulóknak, aktív életet élőknek.



300 X  újratölthető 
(175 Lit.) a  kulcs 
elem a cserélhető 

szűrőbetét 

Nkd aqua ZÉRÓBaktérium vízszűrő kulacs  585ml 



Ízlés szerinti szín választék, 1 univerzális szűrőbetét 



A különleges értékekhez 
PRÉMIUM csomagolás: 



Köszönjük figyelmedet !

Ha megbízható megoldást keresel túrázáshoz 
kiránduláshoz, vagy csak a mindennapos 
környezet tudatos vízpótláshoz –útközben –
keresd itt a ajánlatunkat :

http://www.mosolygos.hu/vizszuro_kulacs_213/nkd_aqua_vitalizalo_vizszuro_kulacs_1925

