
Сменяем филтър за йонизатор за вода Venus, за алкална йонизирана вода, за алкализация на 
организма 
Филтърът е единствения консуматив на йонизатора за вода Venus. Препоръчително e смяната 
му на всеки 12000 литра. 
 
Строеж на филтър Venus: 
 
Калций:  
Калцият леко повишава алкалното минерално съдържание на вашата вода. Той подобрява 
вкуса и аромата на водата. Освен това той е особено ефективен за премахване на хлорида. По 
този начин вие получавате готов калций!  
 
Турмалин: 
Турмалинът по естествен път излъчва далечна инфрачервена енергия (FIR). Далечното 
инфрачервено излъчване има добре документирани полезни свойства за човешкото здраве и 
оказва благоприятно въздействие върху водата. Филтърът Biostone съдържа полускъпоценен 
камък турмалин в керамична форма, затова вие получавате далечна инфрачервена енергия.   
 
Филтър от нетъкан материал 
Филтрира утайките и твърдите частици.  
 
Гранулиран активен въглен (GAC):  
Това е най-важната част от филтриращата система. Гранулираният активен въглен е особено 
ефективен за премахване на хлорида, както и на неговия мирис и вкус. Освен това, той 
премахва селскостопанските химикали, фенола, трихалометана и другите химически 
замърсители.  
Гранулираният активен въглен е импрегниран със сребро за предотвратяване развитието на 
бактерии, когато филтърът не се използва. 
 
Филтърът е в два варианта на разположение на различните компоненти:  
 

 
 
 



Този артикул е един от елементите на системата Медбио + Стоки и знания за възстановяване 
на здравето и за поддържането му в добро състояние по алтернативни методики, която 
може би ще Ви помогне при есенциална хипертония /високо кръвно налягане/, чести 
инфекции, трудно зарастващи рани, заболявания на щитовидна жлеза и ендокринната система, 
болки в ставите, запек, диария, проблеми с дебелото черво, мускулни крампи, мигрена, шум в 
ушите, проблеми със съня и др. 
При нас можете да намерите детоксиканти, дихателни тренажори, йонизатори за вода, филтри 
за душ, апарати за здравословен микроклимат, витамини, минерали, зелени храни, 
алкализиращи храни и добавки, пасти за зъби, тест ленти, измервателни уреди, 
сокоизтисквачки и др. 
 
Страна на произход:Китай 
Вносител: МЕДБИО КОМЕРС ЕООД 
 
 


