
PIMAG® SPORTKULACS 

T E R M É K L E Í R Á S

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK
•	 Gazdaságos,	környezetbarát	alternatívája	a	palackozott	víznek	
•	 Szabadalmaztatás	alatt	álló	összetett	szűrés	a	tisztább,	jobb	ízű	vízért	
•	 Hosszú	élettartalmú	cserélhető	szűrő	
•	 A	PiMag	technológia	segíti	a	pH	savas/lúgos	egyensúly	szabályozását	
•	 Biztonságos,	újrafelhasználható,	újrahasznosítható,	biológiailag	lebomló	palack	
•	 Csapvízzel	feltölthető,	melyet	azonnal	PiMag	vízzé	alakít
•	 Sport	markolat	kialakítású	

A PiMag Sportkulacsnak köszönhetően finom, tiszta vizet ihat bármerre is jár. A szabadalmaztatás 
alatt álló, összetett mikroszűrő megfelel vagy meghaladja a nemzetközileg elismert a vízminőségi 
előírások által megszabott értékeket, ezáltal biztosítja a víz természetes szűrését. Tartalmazza 
a Nikken PiMag technológiáját, beállítja a víz pH értékét a lúgos 8.5-9.5 értékek között (segít 
ellensúlyozni a modern étrend és környezet oxidáló hatását), míg a korróziómentes mágnesek 
egy mágneses mezőt hoznak létre, hogy csökkentsék az üledék felhalmozódását. A csereszűrők 
élettartalma mintegy 250 újratöltésre elegendő, mellyel körülbelül 152 liter tiszta, szűrt vizet kap. 
Legalább háromhavonta ajánlott a szűrők cseréje. 

Ez az egyedülálló szűrési technológia a csapvizet tiszta, szűrt PiMag vízzé alakítja a palackozott 
víz költségének töredékéért. Amíg a hetente eldobott több millió üres műanyag palack elárasztja a 
hulladéklerakókat, a PiMag Sportkulacs LDPE gyanta borítása teljesen újrahasznosítható és biológiai 
úton lebomló, így a keletkezett természetes biomassza hozzájárul a talaj tápanyagához. Mi több, 
a lehetséges veszélyes vegyi anyagoktól is mentes, mint például a BPA (bisphenol), ftalátok illetve 
egyéb vegyületek, amelyekről kimutatták, hogy kiszivároghatnak az egyes műanyagokból.  

TERMÉKINFORMÁCIÓ 
Termékkód		
PiMag Sportkulacs: Kód 1375 
PiMag Sportkulacs Szűrőbetét: Kód 1376 

Ajánlott	kiskereskedelmi	ár	
Sportkulacs: 1375 Ajánlott kiskereskedelmi ár ÁFA-val 11 273 Ft
Sportkulacs Szűrőbetét: 1376 Ajánlott kiskereskedelmi ár ÁFA-val 5 625 Ft
 Ajánlott Autoship kiskereskedelmi ár ÁFA-val 4 219 Ft

Jellemző	Nikken	Technológiák
PiMag technológia, saját összetett szűrés, környezetvédelmi technológia 

Gauss	erősség	mágnesenként 4,200 gauss (4 mágnes)

Kapacitás 600 ml

A	termékhez	használt	anyagok	
Szén- és zeolit szűrőanyag, pi ásványi anyagok, biológiailag lebontható és újrahasznosítható polimerek 

Használati	útmutató	
Távolítsa el a kupakot és a palackot töltse fel vízzel a maximum jelzésig. Helyezze vissza a kupakot, nyissa 
fel a sportkupakot és nyomja össze a palackot. Első használat előtt olvassa el a használati utasítást. 

Szűrőbetét	
A szűrők élettartalma 250 feltöltés, körülbelül 152 liter vagy 3 hónap használat
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SZŰRÉSI TESZT EREDMÉNYEI
Az	amerikai	ANSI/NSF	szabványok	alapján:
Részecskék (tisztaság, üledék): meghaladja a szabványértéket 
Klór csökkentése: meghaladja a szabványértéket 
Klóramin csökkentése: meghaladja a szabványértéket 
Íz és szag csökkentése: meghaladja a szabványértéket 
Ólom csökkentése: meghaladja a szabványértéket 
VOC – illékony szerves vegyületek: meghaladja a szabványértéket 
MTBE: meghaladja a szabványértéket 

Az	Egyesült	Királyságban	végzett	laboratóriumi	teszt	eredmények:	
Klór csökkentése: 94% 
Vas csökkentése: 77% 
Réz csökkentése: 97 % 
Ólom csökkentése: 77% 
Nikkel csökkentése: 81% 
Ammónium csökkentése: 54% 
pH növekedése 7-ről 9.15-re (lúgos víz) 

Termékgarancia
Minden Nikken termékre törvény által meghatározott garanciát biztosítunk.

Hibaelhárítás		
Hogy meggyőződhessen arról, hogy a Sportkulacs nem ereszt, ellenőrizze, hogy a sportkupak alatt 
lévő tömítőgyűrű megfelelően a helyén van, mert az elmozdulhat az üveg használata során. 

Költség összehasonlítás Palackozott víz PiMag Sportkulacs Csereszűrő

Literenként 278 Ft 77,16 Ft 40,60 Ft

90 napos időszakban (152 liter) 42256,00 Ft 11273,00 Ft 5715,00 Ft

Megjegyzés: a fenti árak tartalmazzák a csapvíz árát, ami 3 Ft literenként

További	információkért	vagy	vásárlási	szándékkal	kérjük,		
keresse	fel	Független	Nikken	Tanácsadóját.	

FIGYELEM: Ha elektronikus orvosi készüléket használ, mint például szívritmus-szabályozó vagy mágnesesen 
érzékeny sebészeti implantátuma van, ne használjon, illetve ne viseljen mágneses termékeket. Terhességük első 
3 havában lévő kismamák vagy bármilyen egészségügyi problémával rendelkező személyek a termékek használata 
előtt kérjék ki orvosuk véleményét. 
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