
Επεξεργασία Νερού
Αντίστροφη Όσμωση

Η Αντίστροφη Όσμωση αποτελεί το

καλύτερο και αποδοτικότερο σύστημα 

καθαρισμού του νερού.

Είναι αποτελεσματικό για αφαίρεση των

χημικών όπως το χλώριο, παθογόνων 

οργανισμών, τοξικές ουσίες, βακτήρια 

φυτοφάρμακα και άλλα μικρόβια. 

Το νερό είναι πάντα φρέσκο και καθαρό 

για να το πιούμε, να μαγειρέψουμε 

να φτιάξουμε αρωματικά ροφήματα, 

να πλύνουμε φρούτα και λαχανικά!

ΤΙ ΕΙΝΑΙ 
Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ

Η τεχνολογία της αντίστροφης όσμωσης

είναι μία φυσική διεργασία χωρίς την 

χρήση χημικών.

Ο συνδυασμός των φίλτρων μαζί με την 

ημιπερατή μεμβράνη επεξεργάζονται το 

νερό με αποτέλεσμα να μας δίνουν 

άριστης ποιότητας καθαρό πόσιμο νερό

κατευθείαν από την βρύση. 

Με την τεχνολογία της αντίστροφης 

όσμωσης αφαιρούνται από το νερό 

τα στερεά, χημικά και μολυσματικοί 

μικροοργανισμοί που έχουν διάμετρο 

μικρότερη των 0.0001 microns. 

Το σύστημα τοποθετείται κάτω από 

τον πάγκο της κουζίνας και ενώνεται 

κατευθείαν με την παροχή του πόσιμου 

νερού και με τη βρύση.

Εμπλουτίζει το νερό με στοιχεία 

τα οποία είναι ωφέλιμα για τον 

άνθρωπο. Όλα μας τα 

συστήματα διαθέτουν το

ειδικό Αλκαλικό Φίλτρο! 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Καθαρό νερό κατευθείαν από την παροχή
- Ποιοτικό νερό χωρίς μολυσματικούς οργανισμούς
- Νερό υψηλής ποιότητας για πλύσιμο φρούτων
- Καθαρό νερό για μαγείρεμα
- Αφαιρεί το 99.99% των ιών και βακτηρίων
- Αφαιρεί το χλώριο κατά 99%
- Αφαιρεί τα διαλυμένα στερεά κατά 95% 
- Αφαιρεί τις οργανικές ουσίες κατά 99%
- Βελτιώνει την γεύση του νερού
- Χωρίς χημικά
- Καθαρό νερό για παρασκευή ροφημάτων 
- Οικονομία στην αγορά νερού
- Πιστοποιημένα φίλτρα NSF & WQA
- Πιστοποιημένα μέρη NSF & CE

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 6 ΣΤΑΔΙΩΝ
HDX RO-550-Α

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 5 ΣΤΑΔΙΩΝ
HDX RO-450-Α

pH, Ca, K, Na, Mg 
Αποκτήστε τον Έλεγχο

της Ποιότητας του Νερού σας
για εσάς & την οικογένεια σας!KARMA

Water Purification Systems

ΛΕΥΚΩΣΙΑ  - ΛΕΜΕΣΟΣ - ΛΑΡΝΑΚΑ  - ΠΑΦΟΣ

Δωρεάν Επικοινωνία: 80 000 880

www.karmawatercy.com
Αποκλειστικά στα καταστήματα KARMA WaterShop



Water Treatment
Reverse Osmosis

Reverse Osmosis System (R.O) is the 

most advanced water filtration system 

available today. The growing demand for 

clean, pure and clear water and the 

necessity for flexible solutions can be fully 

satisfied by a Reverse Osmosis System. 

These systems are widely used to treat 

drinking water, constantly ensuring the 

highest water quality for drinking, washing 

fruits, vegetables and for cooking. 

WHAT IS REVERSE OSMOSIS
Reverse Osmosis Systems use a process 

that reverses the flow of water in a 

natural process of osmosis so that water 

passes from a more concentrated solution 

to a more dilute solution through a 

semi-permeable membrane. 

A reverse osmosis filter has a pore size 

of approximately 0.0001 micron, so it 

has a very high effectiveness in removing: 

- protozoa (for example, Cryptosporidium, 

Giardia);

- bacteria (for example, Campylobacter, 

Salmonella, Shigella, E. coli);

- viruses (for example, Enteric, 

Hepatitis A, Norovirus, Rotavirus);

- common chemical contaminants 

(metal ions, aqueous salts), including 

sodium, chloride, copper, chromium, 

and lead; 

- may reduce arsenic, fluoride, radium, 

sulfate, calcium, magnesium, potassium, 

nitrate, and phosphorous

Beneficial minerals remains into

the water! 

- NSF Bioceramic Balls

- Increases the pH of the water

- Lowers the Oxidation Reduction Potential

- Removes acidic waste from the body

- Supplies minerals to increase metabolism 

BENEFITS

- Clean & Healthy Tap Water
- No Chlorine, Taste & Odors
- No bacteria & Viruses
- Unlimited Quality Tap Water
- Improves Water Taste 
- No Chemicals
- Eliminates the use of plastic 
- No Need to Purchase Water
- NSF & WQA Certified Filters
- NSF & CE Certified Parts

6 STAGE R.O SYSTEM
HDX RO-550-Α

5 STAGE R.O SYSTEM
HDX RO-450-Α

pH, Ca, K, Na, Mg 

Take control of your 
water quality!KARMA

Water Purification Systems

NICOSIA - LIMASSOL - LARNACA - PAPHOS

Free Contact: 80 000 880

www.karmawatercy.com
Exclusively at KARMA WaterShop
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