VOORDELEN VAN

DRINK HET
ZUIVERSTE WATER

Morgen is Nu
Waterzuiveringssysteem

met het Morgen is Nu Waterzuiveringssysteem

Ontdoet leidingwater tot ongeveer 97% van
alle mogelijke vervuiling zoals zware metalen,
medicijnresten, pesticiden, bacteriën, virussen
en belastende mineralen.
Het water geeft een smaakverbetering aan alle
spijzen en dranken die ermee worden bereidt.
Het water bevat geen kalk zodat uw
keukenapparatuur langer mee gaat.
Werkt zonder elektriciteit; slechts op de
bestaande waterdruk.
Installatie door professionele installateurs.
Onopvallend weggewerkt in uw keuken.
Op termijn veel goedkoper dan flessenwater,
zonder plastic afval.

Bestel de watertester en het
Waterzuiveringssysteem op

www.morgenisnu.nl

Morgen is Nu B.V.
Marie Curiestraat 57
3846 BW Harderwijk
Tel: 0341-422850
mail: info@morgenisnu.nl

H

oe zuiverder het water
dat u drinkt, hoe meer
afvalstoffen afgevoerd worden
Water is een bijzondere stof en essentieel voor ons
voortbestaan. Het is het hoofdbestanddeel van de
cel, de bouwsteen van alle levende wezens. 70% van
het menselijk lichaam bestaat uit water.
Zuiver water is nodig om ons lichaam te reinigen.
Onder normale omstandigheden heeft het menselijk
lichaam ongeveer 2 liter zuiver water per dag nodig
om de afvalstoffen te kunnen afvoeren.

Hoe zuiverder het water is, hoe meer afvalstoffen uit
het lichaam afgevoerd worden.
Wat is zuiver water?
De zuiverheid van water kan worden bepaald door de
mate van elektrische geleiding van het water te meten.
Hoe meer (vuile) deeltjes er in het water zitten, hoe
beter dit water geleidt. Dus vuil water geleidt wel, en
100% zuiver water geleidt niet.
Test zelf de kwaliteit van uw kraanwater
Voor een zuiverende werking, dient water een geleiding
minder dan 200 microSiemens te hebben; hoe dichter
bij 0 hoe beter. Tests hebben laten zien dat leidingwater
in Nederland meestal ruim hierboven valt; Harderwijk
250; Amsterdam 600; Rotterdam 500; Hilversum 350.
Neem zelf de proef op de som en gebruik de Morgen
is Nu Watertester om uw kraanwater of flessenwater
te testen op zuiverheid.
Het Morgen is Nu Waterzuiveringssysteem
Het Omgekeerde Osmose systeem haalt voor 97%
de voor het lichaam belastende stoffen uit het water,
waardoor het water een geleiding heeft van minder
dan 40 microSiemens. Het systeem zuivert leidingwater met twee soorten filters: een omgekeerde osmose
membraam en actieve koolstoffilters. Het filtersysteem
verwijdert effectief zware metalen, resten van medi
cijnen en pesticiden maar ook belastende mineralen,
bacteriën en virussen.

Water tester EC-3

Professionele installatie
Een monteur installeert het systeem onder uw aanrecht.
Door middel van een kraantje tapt u het gezuiverde
water. Het systeem produceert tussen de 20-50 liter
gezuiverd water per dag, afhankelijk van de waterdruk
en temperatuur in uw leiding. Het gezuiverde water
wordt in een voorraadtankje opgeslagen waardoor u

Omgekeerde Osmose waterfilter, met kraan en opslagtank

altijd voldoende water tot uw beschikking heeft. Als
het tankje vol is, stopt het systeem automatisch. Het
systeem gaat bij goed onderhoud 15 jaar mee.
Testimonials
“We gebruiken dit waterzuiveringssysteem al vele
jaren. Natuurlijk om te drinken, maar ook voor de
huisdieren, om mee te koken, voor de planten en om
de ramen streeploos mee te zemen (het is immers
kalk-vrij). Het is beter en goedkoper dan slepen met
flessenwater.” Een tevreden klant uit Limburg.
- Tosca Bernaards, Geleen.
“Ik was meteen verkocht toen ik het Omgekeerd osmose
water proefde van Morgenisnu bij mijn vriend thuis.
Wat een verschil. Zo licht en zuiver. Waar ik eerder
moeite had om een glas water te drinken drink ik nu
rustig een liter achter elkaar. Ik heb ook een watertester
gekocht die ik altijd bij mij heb als ik reis en ben zo in
staat in het buitenland het beste flessenwater (liefst in
glas) te selecteren. Dit water is fantastisch.”
- Esmee van der Veen, Groningen
Bestel uw Waterzuiveringssysteem nu op

www.morgenisnu.nl

