
OkOs
megOldás

a palackos
vízre!



Nem lehetne ennél egyszerűbb:

... majd élvezze a magnéziummal 
dúsított szűrt vizet.

Egyszerűen csak tartsa a  magnesium mineralizer  
vízszűrő kaNcsót a csap alá, töltse meg ...



BWT Magnesium Mineralizer

Az Ön csApvize tÖbbre is képes!

a BWT-vel megtapasztalhatja a csapvize különleges ízét. a 
hozzáadott magnézium kiegyensúlyozott ásványianyag tartalmat 
biztosít, ennek eredményeként a víz pH értéke közel semleges, 
amitől a prémium minőségű ásványvizek kedvelői is különösen 
finomnak és lágynak fogják találni.

OkOs megOldás a 
palackos vízre!

BWT Magnesium Mineralizer

Vízkő
MAgnéziuM

klórvitAl Fresh Delicious



BWT Magnesium Mineralizer

vital  



BWT Magnesium Mineralizer

A létontosságú víz

az emberi test magnézium szükséglete 300 mg, sportolók 
és növekedésben lévő szervezet számára még ennél is több 
szükséges.

a táplálkozás és folyadékpótlás során értékes ásványi 
anyagokkal kell erősítenünk szervezetünket. Mindez alapvető 
fontosságú a szív- és érrendszer, a szellemi teljesítőképesség 
valamint az izmok védelme érdekében.

300 Mg MagNéziuM 
minden nap

75%- unknAk 
MAgnéziuMhiányA 
vAn*
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BWT Magnesium Mineralizer

az okos megoldás 
hogyan fedezze napi 
magnézium bevitelét!

Az Aktív életvitelért!

a BWT Magnesium Mineralizer vízszűrő rendszerrel  
egyszerűen és hatékonyan támogathatja szerevezete  
magnézium anyagcseréjét és automatikusan biztosítja  
napi magnéziumszükségletének 20%-át.

magnéziummal
dúsított szűrt víz

~65 mg 
magnézium* ~65 mg

magnézium*
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fresh  



BWT Magnesium MineralizerBWT Magnesium Mineralizer

Nem is lehetNe eNNél egyszerűbb

csak egyszerűen tartsa a Magnesium Mineralizer  
vízszűrő kancsót a csap alá, töltse meg, majd élvezze  
a magnéziummal dúsított szűrt vizet.

a palackozott víz vásárlása, cipelése és tárolása már  
a múlté!

Friss és mindig 
elérhető



BWT Magnesium Mineralizer

delicious  



BWT Magnesium MineralizerBWT Magnesium Mineralizer

tÖkéletes teához, kávéhoz és A MinDennApi 
vízFogyAsztásrA!

a különleges magnézium technológiának köszönhetően  
csapvize magnnéziummal gazdagodik. a szűrt víz  
íze tökéletes a napi fogyasztásra, teákhoz és kávékhoz 
egyaránt.

a magnézium 
aroMaHordozó



BWT Magnesium Mineralizer

plus



BWT Magnesium Mineralizer

5 cent

1 Liter

50 cent

120 l

élvezze A nApot

a palackozott víz vásárlása,  
cipelése és tárolása már a múlté.

okos válAsztás 

1 liter magnéziummal dúsított  
csapvíz jelentősen olcsóbb, mint  
1 liter palackozott víz!

további 
verhetetlen 
ElőNyök!

hAtékony Vízkő elleNi  
véDeleM

Megvédi házatartási  
készülékeit a kemény víz által  
okozott vízkövesedéstől. 



beépítve



szénsAvAs

szénsAvMentes

enyhe

Szűrt 
csapvíz

Normál 
csapvíz

Egyszerűen csak tartsa a pohárát a csap alá és élvezze a 
szűrt, hideg, szénsavmentes vagy szénsavas vizet egyenesen  
a grohe csapból.

BWT Magnesium Mineralizer

Mi A kÖzÖs A bWt és A grohe terMékekben?

prémium design  
innovatív szűrő   
 technológiával! 



EuropE‘s No. 1  
in water technology

heADquArters:
bWt water + more gmbh
a-5310 Mondsee
E-Mail: info@bwt-filter.com

kApcsolAt:
E-Mail: info@bwt-magnezium.hu

www.bwt-magnezium.hu
www.bwt-filter.com


