
Tylko oczyszczona woda to woda zdrowa





Woda jest esencją życia, jednak w wyniku postępującego 

procesu globalizacji, woda na naszej planecie znalazła się w 

niebezpieczeństwie. Największe obawy wzbudzają nie tylko 

malejące zasoby wody; ale przede wszystkim, ze względu na 

zanieczyszczenie wieloma substancjami chemicznymi z różnych 

gałęzi przemysłu, jej jakość jest najbardziej przerażająca.

Czysta woda to podstawowe i najskuteczniejsze lekarstwo na 

świecie. Regularne picie wody ma kluczowe znaczenie dla zdrowia 

z wielu powodów. Odpowiada ona za nawilżanie naszych stawów, 

działa jak amortyzator  w gałkach ocznych i rdzeniu kręgowym, 

jak również pomaga w utrzymaniu stałej temperatury ciała. Woda 

odgrywa również ważną rolę w procesie oddychania, trawienia, 

metabolizmie i eliminowaniu produktów przemiany materii. Woda 

jest niezbędna do pozyskiwania składników odżywczych przez 

komórki oraz do wypłukiwania z nich zbędnych substancji.

Niektórzy z nas przyjmują odpowiednią ilość wody, ale czy oznacza 

to, że jest ona zdrowa?

AqueenaPro - Definitywne rozwiązanie, 
źródło czystej, zdrowej wody!
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1- Źródło: (http://water.epa.gov/drink/contaminants/basicinformation/arsenic.cfm)

Wiele zanieczyszczeń „regulowanych prawnie“, a jeszcze więcej toksyn, których zawartość 

w wodzie  nie jest objęta regulacjami jest obecnych w wodzie z kranu. Woda z kranu jest 

często oczyszczana poprzez dodanie do niej rozpuszczalnych środków dezynfekujących, 

takich jak chlorek oraz inne substancje chemiczne, które ostatecznie trafiają do naszego 

organizmu – np. arsen, ołów, kadm, fluor czy bakterie, drożdże i wirusy. Tak „oczyszczona“ 

woda z kranu, która dociera do naszych domów, jest często pełna związków żelaza, 

ponieważ płynie starym, skorodowanym rurociągiem podziemnym,   Rdza przedostaje się 

do pitej i używanej przez nas w gospodarstwie domowym wody.

Długi czas ekspozycji organizmu na tego typu  substancje prowadzi do uszkodzeń skóry, 

problemów z układem krążenia, zwiększonego ryzyka zachorowania na raka, chorób 

nerek, nadciśnienia tętniczego i innych poważnych schorzeń.1

Czy pita przez nas woda z kranu jest bezpieczna? 
Przeważnie nie

Największym problemem są butelki zawierające BPA (bisfenol A), czyli toksyczną 

substancję chemiczną sklasyfikowaną jako związek egzogenny, która zakłóca normalny 

poziom hormonów  w organizmie. Jednak nawet jeśli materiał, z którego produkowane 

są butelki, miałby nie wzbudzać niepokoju, powodem do zmartwień powinien być fakt, że 

przemysł produkcji wody butelkowanej nie jest ściśle uregulowany prawnie, a producenci 

nie mają obowiązku zamieszczania informacji o źródle pochodzenia wody na etykietach.

Niektóre wody pochodzą z czystych źródeł, lecz ogromny odsetek ma swoje źródło  

w wodociągach miejskich. Po co zatem kupować drogą wodę w butelkach i ryzykować 

własne zdrowie?

Czy woda butelkowana, którą chętnie pijemy  
jest bezpieczna dla zdrowia? Prawdopodobnie nie

Czy pita przez nas woda filtrowana jest bezpieczna? 
Przeważnie tak
Rynek oferuje obecnie szeroki wybór filtrów, które różnią się pod względem jakości, 

wyglądu, wydajności i ceny. Wiele systemów oczyszczających, mimo iż są drogie, nie 

posiada niezbędnych certyfikatów, nie przechodzi kontroli jakości lub nie posiada 

funkcji bezpieczeństwa. Ich producencie nie dysponują danymi naukowymi dotyczącymi 

skuteczności oczyszczania wody, co stwarza realne zagrożenie  dla naszego zdrowia  

i dobrego samopoczucia.

Przefiltrowana woda może okazać się najlepszym, najzdrowszym i najtańszym 

rozwiązaniem, o ile znajdziemy odpowiedni system filtracji.

Pomyśl dwa razy, zanim 
wypijesz kolejną szklankę 
wody –
podejmij rozsądną decyzję!
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AqueenaPro to niezwykle zaawansowany technologicznie system filtrujący, zaprojektowany na bazie najbardziej 

efektywnego procesu filtracji: odwróconej osmozy. Dzięki 5-stopniowemu systemowi filtracji, urządzenie to zapewnia 

maksymalny poziom oczyszczenia wody, skutecznie usuwając wszelkie niebezpieczne zanieczyszczenia, dzięki czemu woda 

staje się czysta i zdatna  do picia. W pełni zautomatyzowane i praktyczne urządzenie, stanowi najlepsze pod względem 

ekonomicznym rozwiązanie, oferujące źródła wody do codziennego użytku w  domu i w  biurze.

Spółka Zepter International, znana z wysokich standardów kontroli jakości, wykorzystuje najnowsze technologie oraz 

przeprowadza rygorystyczne testy, jak również korzysta z międzynarodowej certyfikacji, aby zapewnić wysoki poziom 

bezpieczeństwa i wydajności urządzenia AqueenaPro , stanowiących gwarancję uzyskania  maksimum korzyści dla zdrowia.

Pomyśl dwa razy, zanim 
wypijesz kolejną szklankę 
wody –
podejmij rozsądną decyzję!

AqueenaPro firmy Zepter 
to właściwe rozwiązanie

 – gwarancja oczyszczonej, zdrowej wody
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Woda jest niezbędna dla wszystkich organizmów żywych. Stanowi główny 

składnik ciała ludzkiego. Mózg i serce składają się w 73% z wody, płuca – około 83%. 

Skóra z kolei zawiera 64% wody, mięśnie i nerki 79%, nawet kości  zawierają wodę: 31%.2

Woda ma doskonałą zdolność do rozpuszczania wielu substancji, dostarczania tlenu  

do komórek, regulowania temperatury ciała, wspomagania procesu przemiany 

materii. Niemowlęta mają wyższy procent zawartości wody w organizmie niż dorośli, 

natomiast ogólnie ciało człowieka składa się w 60% z wody. Każdego dnia musimy 

spożywać odpowiednią ilość wody, aby przetrwać – wybierzmy więc czystą, 

zdrową wodę pitną dla lepszego życia, dającego poczucie  szczęścia!

Picie czystej wody jest bardzo ważne 
dla naszego zdrowia
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Picie odpowiedniej ilości czystej wody:

2- Źródło: http://water.usgs.gov/edu/propertyyou.html
3- Źródło: http://water.usgs.gov/edu/propertyyou.html
4- Źródło: http://www.watercure.com/wondersofwater.html
5- Źródło: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14671205
 Źródło: „The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism”. Wydanie z grudnia 2003 roku.

Tkanka mózgowa składa się w 73% z wody, która 

jest niezbędna do wytwarzania hormonów  

i neuroprzekaźników. Badania kliniczne dowiodły, 

że picie odpowiedniej  ilości czystej wody poprawia 

pamięć  i usprawnia  koncentrację.3

Usprawnia procesy myślowe

Woda jest udowodnionym czynnikiem tłumiącym 

apetyt, który także przyspiesza metabolizm bez 

dodawania kalorii.

Badania wykazały, że po spożyciu jedynie 2 szklanek 

wody w zaledwie około 30 minut Twój metabolizm 

rozpocznie spalanie kalorii w tempie szybszym  

o 30%!5

Pomaga utrzymać ciało w dobrej formie

Woda, będąca naturalnym elementem naszego ciała, 

jest zdolna do ochrony naszego  zdrowia.

Dolegliwościom takim jak zgaga, zapalenie 

stawów, ból pleców, migrena, zapalenie jelita 

grubego, astma, wysoki poziom cholesterolu 

i nadciśnienie tętnicze można zapobiec, pijąc 

odpowiednią ilość zdrowej, czystej wody, 

zmniejszając przy tym ryzyko wystąpienia 

tych dolegliwości. Profilaktyka przede wszystkim – 

bądźmy zatem świadomi jakości wody pitnej!4

Nasza ślina składa się w 99% z wody, bez niej szkliwo 

uległoby demineralizacji i stało się porowate, bakterie 

rozprzestrzeniałyby się bez przeszkód, powodując 

próchnicę ze względu na zwiększoną produkcję 

kwasów.

Woda neutralizuje kwasy, więc pij dużo czystej wody                          

i zachowaj piękny uśmiech.

Wypłukuje ubytki

Przyczynia się do zapobiegania 
poważnym dolegliwościom
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Etap 1:
5-mikronowy filtr PP

Efektywnie usuwa z wody większe cząsteczki, takie jak 

rdza czy piasek oraz inne zanieczyszczające ciała stałe

Etap 2:
Granulatowy filtr węglowy
Wchłania z wody wolny chlor, substancje organiczne, 

zapachy, przebarwienia i inne substancje.

Etap 3:
1-mikronowy filtr PP

Filtruje cząsteczki o mniejszych rozmiarach,  

 np. zawiesiny i koloidy.

Etap 5:
Kokosowy filtr końcowy

Ulepsza zapach wody i reguluje jej smak.

Etap 4:
Membrana osmotyczna

Usuwa bakterie, wirusy, metale ciężkie, takie jak ołów, kadm, rtęć, 

pozostałości pestycydów, 2,4,6-trichlorofenol, związki azotynów                          

i inne substancje szkodliwe.

Skuteczny proces oczyszczania wody  
przez urządzenie AqueenaPro:

5 stopniowy system filtracji
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Zdrowie i bezpieczeństwo  
– bez kompromisów!

Skuteczny proces oczyszczania wody  
przez urządzenie AqueenaPro:

5 stopniowy system filtracji
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Dokonaj mądrej inwestycji
i zwiększ wydajność życia!

AqueenaPro pozwala oszczędzić CZAS, 
PIENIĄDZE i chroni Twoje ZDROWIE! 

Przyrządzaj zdrowsze posiłki 

i ciesz się lepszym smakiem kawy lub herbaty

Inteligentny wyświetlacz

umożliwiający łatwe i bezpieczne użytkowanie

Zdrowa, czysta woda

Zawsze, gdy tylko jej potrzebujesz

Popraw swój stan zdrowia

i wygląd swojego ciała

Oszczędź 100% czasu
spędzonego na częstych wyjściach w celu zakupienia wody mineralnej.

Oszczędź 100% pieniędzy – nigdy więcej wody butelkowanej, 
 nieskutecznych systemów filtrujących ani wysokich rachunków za prąd

Chroń swoje zdrowie przed zanieczyszczeniami, takimi jak 
bakterie, wirusy, ołów, czy metale ciężkie oraz wodą w niezdro-
wych, plastikowych butelkach.

CZAS: 
PIENIĄDZE: 

ZDROWIE: 
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Dokonaj mądrej inwestycji
i zwiększ wydajność życia!

Oszczędź 100% czasu
spędzonego na częstych wyjściach w celu zakupienia wody mineralnej.

Oszczędź 100% pieniędzy – nigdy więcej wody butelkowanej, 
 nieskutecznych systemów filtrujących ani wysokich rachunków za prąd
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Funkcje bezpieczeństwa
• Czujnik wycieku
 Wykrywa wszelkie wycieki, które mogą wystąpić, zapobiegają możliwemu zalaniu

• Połączony elektrozawór
 Uruchamia  proces samooczyszczania, odpowiedzialny za utrzymanie membrany osmotycznej  

w  optymalnym stanie.

• Elektrozawór wlotowy wody
 Kontroluje ciśnienie wody zasilającej, zapewniając bezpieczne i inteligentne działanie urządzenia.

• Zawór jednokierunkowy
 Wspomaga wysoką wydajność procesu filtracji, zapewniając jednokierunkowy przepływ wody  

w urządzeniu AqueenaPro.

Pompa 
wysokociśnieniowa
Wysokociśnieniowa pompa wodna z połączo-
nym elektrozaworem wlotowym wody stabili-
zuje środowisko dla membrany osmotycznej, 
zapewniając skuteczne oczyszczanie wody na 
bieżąco.

Hermetycznie zamknięty 
wbudowany zbiornik na 
wodę (9,5 l)
Zamknięcie zapewnia ochronę przed zanie-
czyszczeniem wtórnym, podczas gdy wbudo-
wany zbiornik na wodę czyni AqueenaPro in-
teligentnym urządzeniem do filtrowania wody, 
zapewniającym oszczędność miejsca. Zbiornik 
na wodę o pojemności 9,5 litra skraca czas,  
w jakim woda dociera do punktu oczyszczania, 
dzięki czemu zdrowa woda jest dostępna w  do-
wolnej chwili.

Inteligentny wyświetlacz 
Inteligentny wyświetlacz pokazuje stan pracy 
urządzenia AqueenaPro, podczas gdy moduł 
sterujący automatycznie optymalizuje zużycie 
energii i wody.

Inteligentny wyświetlacz posiada następujące 
funkcje:

• Tryb pracy

• Źródło i ciśnienie wody zasilającej

• Tryb czuwania

• Tryb płukania

• Stan filtra

Cechy urządzenia AqueenaPro

Tryb pracy
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Czujnik monitoruje poziom  zużycia  filtrów i zmienia kolor, gdy potrzebna jest wymiana.

Wyświetlacz stanu filtrów  zawsze pokazuje aktualny stan filtrów:

Ikona świeci się i wydaje sygnał dźwiękowy,             

gdy ilość wody zasilającej  nie jest wystarczająca.

Wskazuje, że trwa proces  

oczyszczania wody.

• Czujnik wycieku
 Wykrywa wszelkie wycieki, które mogą wystąpić, zapobiegają możliwemu zalaniu

• Połączony elektrozawór
 Uruchamia  proces samooczyszczania, odpowiedzialny za utrzymanie membrany osmotycznej  

w  optymalnym stanie.

• Elektrozawór wlotowy wody
 Kontroluje ciśnienie wody zasilającej, zapewniając bezpieczne i inteligentne działanie urządzenia.

• Zawór jednokierunkowy
 Wspomaga wysoką wydajność procesu filtracji, zapewniając jednokierunkowy przepływ wody  

w urządzeniu AqueenaPro.

AqueenaPro jest elementem linii efektywnych urządzeń 
filtrujących wodę firmy Zepter do użytku 

w domu lub w biurze

Inteligentny wyświetlacz
Tryb czuwania

Proces filtracji uległ zawieszeniu, co oznacza, że pompa 

wspomagająca jest nieaktywna, a maksymalna pojemność 

wbudowanego zbiornika na wodę została osiągnięta.

Źródło wody

Tryb pracy

Wyświetlacz stanu filtrów

Zielone światło – filtr działa na optymalnym poziomie

Pomarańczowe światło – filtr będzie wkrótce wymagał wymiany

Czerwone światło – filtr wymaga natychmiastowej wymiany, nie zaleca się dalszego 
stosowania urządzenia

5-mikronowy filtr PP

1-mikronowy filtr PP

Granulatowy filtr 
węglowy

Filtr kokosowy
Membrana 
osmotyczna

Ikona świeci się, gdy trwa proces czyszczenia 

membrany osmotycznej, dzięki któremu 

membrana nie ulega zatkaniu.

Tryb płukania

Inteligentna, kompaktowa konstrukcja
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* przy 3,5 bar i ciśnienie wody zasilającej 25 ° C, temperatura wody zasilającej; mierzone w zamkniętym zbiorniku

AqueenaPro – profesjonalny  
system oczyszczania wody

Parametry techniczne
Nazwa produktu: Zepter AqueenaPro

Model WT-100

Napięcie AC 100-240V, 50-60HZ

Moc znamionowa 25W

Wymiary (szer. x głęb. x wys. w mm) 408 x 265 x 420

Ciśnienie wody zasilającej 0,07-0,75 MPa

Ciśnienie robocze 0,6-0,8 MPa
Poziom odzysku produktu* WSKAŹNIK 
WYDJNOŚCI 42%

Temperatura wody zasilającej 5-38°C

Maksymalny poziom całkowicie 
rozpuszczonych substancji stałych (TDS)  
w wodzie zasilającej

< 2000 PPM

Maksymalna dzienna objętość filtrowanej 
wody 100 galonów, około 378,5 litrów

System samopłuczący TAK

Typ ochrony przed porażeniem prądem Typ II

Pojemność zbiornika 9,5 l (pojemność użytkowa: 6 l)/ 2,5 galonu  
(pojemność użytkowa: 1,6 gal)

Jakość wody zasilającej Przeznaczony przede wszystkim do oczyszczania miejskiej wody 
z kranu.
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AqueenaPro – profesjonalny  
system oczyszczania wody



SPÓŁKI W GRUPIE ZEPTER

ZEPTER ALBANIA, Tirana

ZEPTER AUSTRALIA, Sydney

ZEPTER AUSTRIA, Wiedeń

ZEPTER AZERBEJDŻAN, Baku

ZEPTER BELARUS, Minsk

ZEPTER Bośnia i Hercegowina, 

Sarajewo, Banja Luka

ZEPTER BRAZYLIA, São Paulo

ZEPTER BUŁGARIA, Sofia 

ZEPTER KANADA, Toronto

ZEPTER CHORWACJA, Zagrzeb

ZEPTER CZECHY., Praga

ZEPTER EGIPT, Kair

ZEPTER ESTONIA, Tallinn

ZEPTER FRANCJA, Paryź

ZEPTER NIEMCY, Mönchengladbach

ZEPTER WĘGRY, Budapeszt

ZEPTER INDIE, Bangalore

ZEPTER WŁOCHY, Milan

ZEPTER JORDANIA, Amman

ZEPTER KAZACHSTAN, Almaty

ZEPTER ŁOTWA, Ryga

ZEPTER LITWA, Wilno

ZEPTER MACEDONIA, Skopje

ZEPTER MOŁDAWIA, Kiszyniów

ZEPTER CZARNOGÓRA, Podgorica

ZEPTER NOWA ZELANDIA, Auckland

ZEPTER POLSKA, Warszawa

ZEPTER KSIĘSTWO MONAKO, Monte Carlo

ZEPTER RUMUNIA, Bukareszt

ZEPTER ROSJA, Moskwa

ZEPTER SERBIA, Belgrad

ZEPTER SŁOWACJA, Bratysława

ZEPTER SŁOWENIA, Slovenj Gradec

ZEPTER KOREA POŁUDNIOWA, Seul

ZEPTER HISZPANIA, Madryt

ZEPTER SZWAJCARIA, Wollerau

ZEPTER WIELKA BRYTANIA, Londyn

ZEPTER UKRAINA, Kijów

ZEPTER STANY ZJEDNOCZONE, North Bergen

Zepter International to wielomarkowa i wielonarodowa firma, która wytwarza, sprzedaje i dystrybuuje ekskluzywne towary 

wysokiej jakości na całym świecie, głównie poprzez własną sieć Sprzedaży oraz wyselekcjonowane punkty sprzedaży. 

Wraz z Zepter Finance Holding AG, spółką zajmującą się finansami, bankowością oraz ubezpieczeniami, stanowi część 

Grupy Zepter. Od samego początku swojego istnienia, spółka Zepter International ustanowiła bardzo wysokie standardy 

jakości i stała się istotnym elementem życia milionów ludzi  w niemal każdym zakątku świata. Na całym świecie, co  

w10 sekund rozpoczyna się nowa prezentacja produktów firmy Zepter, obecnej na 5 kontynentach w ponad 60 krajach. 

Zepter International posiada 7 fabryk w Szwajcarii, Niemczech i we Włoszech, i ponad 320 000 m2 powierzchni biurowych 

w najbardziej kluczowych lokalizacjach na świecie.

W ciągu ostatnich 28 lat spółka odniosła znaczący sukces, jako że ponad 80  000  000 osób dołączyło do grona 

zadowolonych użytkowników produktów firmy Zepter. Do sukcesu firmy Zepter przyczynia się nasza wizja, innowacyjne 

produkty najwyższej jakości     oraz wyjątkowy system sprzedaży za pośrednictwem ponad 100 000 przedstawicieli na całym 

świecie. Spółka Zepter jest dumna ze swoich znakomicie wyszkolonych, zmotywowanych i pełnych inspiracji menedżerów 

sprzedaży oraz przedstawicieli handlowych, z misją zapewnienia światu zdrowia i urody:

Żyj zdrowo. Żyj lepiej. Żyj dłużej.

WYŁĄCZNI DYSTRYBUTORZY PRODUKTÓW ZEPTER
ARMENIA, Moosmann Pharmaceuticals LLC
CYPR, Life’s Quality Ltd
GRUZJA, Moosmann Pharmaceuticals LLC
HONG KONG, Wessen
INDONEZJA, P.T. Tri Srikandi Jayya Ind.
IRAK, United Pharma International
IZRAEL, A.L.N. Israel
JAPONIA, Aglex Inc.
MEKSYK, THI of Switzerland SA DE CV
ARABIA SAUDYJSKA, United Pharma International
KOREA POŁUDNIOWA, Angel Korea Ltd.
TADŻYKISTAN, Moosmann Pharmaceuticals LLC
ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE, Amerat AL-Sham Trading
UZBEKISTAN, Moosmann Pharmaceuticals LLC

NIEZALEŻNI DYSTRYBUTORZY PRODUKTÓW ZEPTER
ANGOLA, Nebojsa CC
ARMENIA, Travelon Ltd., ArKaEd LLC, Praha Ltd.
BELGIA, Haromed BVBA, Trendy Cook
DANIA, Govinda Consult APS
FINLANDIA, Iiri Heinilä KY
GRUZJA, King Style
NIEMCY, Sefeld MZV Deutschland GmbH, Mack GmbH, Miletic Mladen
GRECJA, Life’s Quality Ltd
HOLANDIA, Trendy Cook, Haromed BVBA
HONG KONG, Gold Beauty Ltd., Solutions Health Care,
Colourmix Cosmetics Co. Ltd.
KOSOWO, Home Style
KUWEJT, Royal Beauty Group Co. W.L.L.
LIBAN, Maalouf Bros Trading Co. SAL
LUKSEMBURG, Bijelic Mustafa, Lomoschitz Tibor
MAKAU, Wessen
MALEZJA, Sun Health Care (M) Sdn Bhd
MONGOLIA, Zofir Co. Ltd., Namir LLC
NAMIBIA, Nebojsa CC
NORWEGIA, Malkord AS
FILIPINY, BCP Dermatological Corp.
PORTUGALIA, Lar Puro Lda
CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA, Glorious Union Medtech Corporation (GUMT)
SINGAPUR, Zen’Yu Pacific Pte Ltd.
REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI, Nebojsa CC
KOREA POŁUDNIOWA, Woongjin ThinkBig Co. Ltd.
SZWECJA, Interscandicom, Galo Medical AB
SZWAJCARIA, Z-Elite GmbH, Life Resonance AG, Bamix SA,
Physiotherapie 011, PWS International AG, Multi Nationaler Vertrieb 
GMBH
SYRIA, Lady World Trading Co.
TAJWAN, Glorious Union Medtech Corporation (GUMT)
TURCJA, Zepter Koleksiyonlari Paz. Org. Dan.ve Dis Tic. Lted. Sti.
UZBEKISTAN, Comfort Ltd. JV
ZIMBABWE, Nebojsa CC
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