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MINERALIZATOR WODY NOWEJ GENERACJIMINERALIZATOR WODY NOWEJ GENERACJI
PRO

series
AGEKontrolowany proces dozowania substancji mineralnych. Woda wzbogacana 

jest za każdym razem w stałą ilość minerałów.  

Łatwo przyswajalne minerały w postaci roztworu. 

Unikatowe rozwiązanie zgłoszone do opatentowania.

Ochrona wkładu przed rozwojem drobnoustrojów chorobotwórczych 

substancją antybakteryjną na bazie cynku.

Receptura roztworu opracowana przy współpracy dietetyka.

Rozszerzona mineralizacja o wapń, magnez, sód, potas, cynk oraz 

dobroczynne jony chlorkowe*.  

Produkt dostosowany do potrzeb pod kątem wieku i aktywności fizycznej: 

COMPLEX,  PLATINUM, ACTIVE, ULTRA.

Doskonałe uzupełnienie codziennej diety**. 

Produkt nagrodzony w konkursie Inspiratorzy Biznesu 2018 

w kategorii INNOWACJE

* skład i ilość minerałów różni się w zależności od rodzaju L-PRO

** nie zastąpi zbilansowanej diety

2,5"

L-PRO COMPLEX

L-PRO ACTIVE

L-PRO PLATINUM

L-PRO ULTRA

Dla całej rodziny bez względu na 

wiek, polecany o każdej porze 

roku.

Przybliżone wartości mierzone przy przepływie 2,5 l/min i wodzie osmotycznej o wartości 8 ppm.

Przed zamontowaniem przechowywać wkład w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu. 
Dedykowany osobom aktywnym 

fizycznie, sportowcom oraz 

młodzieży.

Opracowany specjalnie dla osób 

dojrzałych, szczególnie po 50. 

roku życia, które chcą być 

aktywne, witalne  i cieszyć się 

życiem.

Dla osób zestresowanych, 

przepracowanych, 

przemęczonych, przechodzących 

rekonwalescencję po przebytych 

chorobach.

Zrób prosty TEST ON-LINE i dowiedz się, jaki rodzaj L-PRO Zrób prosty TEST ON-LINE i dowiedz się, jaki rodzaj L-PRO 

będzie odpowiedni dla Ciebie i Twojej Rodziny ! będzie odpowiedni dla Ciebie i Twojej Rodziny ! 

www.lpro.ustm.pl/plwww.lpro.ustm.pl/pl

Dla całej rodziny bez względu

 na wiek, polecany o każdej 

porze roku.

Dla aktywnych fizycznie, 

sportowców oraz młodzieży.

Dla osób dojrzałych,  które chcą 

być aktywne, witalne  i cieszyć 

się życiem.

Dla osób zestresowanych, 

przepracowanych, po przebytych 

chorobach.

COMPLEX ULTRAACTIVEPLATINUM

http://www.lpro.ustm.pl/pl
http://www.lpro.ustm.pl/pl
http://www.lpro.ustm.pl/pl
http://www.lpro.ustm.pl/pl


easy 

installation

”food safe” 

product

innovative 

technology

no electricity 

required

ważny składnik mineralny organizmu, który pomaga 

w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni oraz 

utrzymaniu zdrowych kości i zębów. Zmniejsza 

reakcje alergiczne, poprawia przekazywanie 

impulsów nerwowych, zapobiega osteoporozie, 

obniża poziom cholesterolu, a tym samym 

zapobiega miażdżycy i chorobom serca. 

decyduje o prawidłowej czynności układu 

immunologicznego i nerwowo-mięśniowego. 

Zapobiega chorobom nowotworowym, miażdżycy 

naczyń krwionośnych, zawałom i kamicy nerkowej. 

Pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej. 

wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mięśni oraz 

układu nerwowego, dodatkowo pomaga utrzymać 

właściwe ciśnienie krwi. Reguluje nawodnienie 

organizmu i utrzymuje odpowiednią równowagę 

kwasowo-zasadową. 

zapewnia równowagę wodno-elektrolitową i pH 

w organizmie. Przyczynia się do napięcia tkanek 

i nadania jędrności skórze. Pobudza pracę wielu 

enzymów, zapobiega powstawaniu kamieni 

nerkowych, wspomaga prawidłową pracę nerwów 

i mięśni, w tym też mięśnia sercowego. Jest także 

jednym z istotnych składników kości i stawów. 

uczestniczy w różnych etapach biosyntezy białek. 

Jest składnikiem wielu enzymów odpowiedzialnych 

m.in. za metabolizm cukrów, tłuszczów i białek. 

Przyśpiesza gojenie ran, stymuluje wzrost i naprawę 

tkanek. Jest niezbędny do prawidłowego 

funkcjonowania układu odpornościowego. 

WAPŃ 

MAGNEZ

POTAS

SÓD 

CYNK

JONY CHLORKOWE

pełnią wiele ważnych funkcji w organizmie, m.in 

regulują gospodarkę wodno-elektrol itową 

i odpowiadają za równowagę kwasowo-zasadową, 

a także za utrzymanie na bezpiecznym poziomie 

ciśnienia osmotycznego.

ważny składnik mineralny organizmu, który pomaga 

w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni oraz utrzymaniu 

zdrowych kości i zębów. Zmniejsza reakcje alergiczne, poprawia 

przekazywanie impulsów nerwowych, zapobiega osteoporozie, 

obniża poziom cholesterolu, a tym samym zapobiega miażdżycy 

i chorobom serca. 

decyduje o prawidłowej czynności układu immunologicznego 

i nerwowo-mięśniowego. Zapobiega chorobom nowotworowym, 

miażdżycy naczyń krwionośnych, zawałom i kamicy nerkowej. 

Pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej. 

wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mięśni oraz układu 

nerwowego, dodatkowo pomaga utrzymać właściwe ciśnienie 

krwi. Reguluje nawodnienie organizmu i utrzymuje odpowiednią 

równowagę kwasowo-zasadową. 

z a p e w n i a  r ó w n o w a g ę  w o d n o - e l e k t r o l i t o w ą  i  p H  

w organizmie. Przyczynia się do napięcia tkanek i nadania 

jędrności skórze. Pobudza pracę wielu enzymów, zapobiega 

powstawaniu kamieni nerkowych, wspomaga prawidłową pracę 

nerwów i mięśni, w tym też mięśnia sercowego. Jest także jednym 

z istotnych składników kości i stawów. 

uczestniczy w różnych etapach biosyntezy białek. Jest 

składnikiem wielu enzymów odpowiedzialnych m.in. za 

metabolizm cukrów, tłuszczów i białek. Przyśpiesza gojenie ran, 

stymuluje wzrost i naprawę tkanek. Jest niezbędny do 

prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. 
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pełnią wiele ważnych funkcji w organizmie, m.in regulują 

gospodarkę wodno-elektrolitową i odpowiadają za równowagę 

kwasowo-zasadową, a także za utrzymanie na bezpiecznym 

poziomie ciśnienia osmotycznego.

właściwości składników L-PRO:

Właściwości Właściwości 
składników L-PRO:składników L-PRO:

wzbogaca wodę
w minerały

stałe dozowanie
składników

unikatowe
rozwiązanie

UST-M Sp. z o.o.

ul. Piaskowa 124A;  97-200 Tomaszów Mazowiecki

tel. +48 44 711 11 19;  biuro@ustm.pl

www.ustm.pl

Pomocna Linia UST-M

*

Infolinia czynna jest: 

pn. - pt. w godz. 6:00 – 18:00 

w sob. w godz. 9:00 – 15:00
* opłata zgodna z cennikiem operatora

Masz pytania? Zadzwoń

SYSTEM ODWRÓCONEJ OSMOZY RO6 PROSYSTEM ODWRÓCONEJ OSMOZY RO6 PRO

Woda przepływając przez wkład uruchamia mechanizm dozujący roztwór. W efekcie za każdym razem gdy otworzymy wylewkę, do przepływającej 

wody zostanie dodana podobna ilość substancji mineralizujących zawierającej wapń, magnez, sód, potas, cynk oraz jony chlorkowe. W tym produkcie 

praktycznie całkowicie wyeliminowano wpływ czasu kontaktu wody ze złożem. Nie ma tu sytuacji, że po przestoju (np. w ciągu nocy) otrzymamy wodę 

bardzo zmineralizowaną, a po częstym użytkowaniu zwykłą osmotyczną. W tym przypadku kilkukrotne otwarcie i zamknięcie zaworu wylewki raz za 

razem praktycznie nie ma wpływu na poziom mineralizacji wody.

mechanizm

wszechstronny

wzbogaca wodę

w minerały
personalizowany

najwyższa

jakość wykonania3 m-ce*

* w zależności od jakości wody

atest 
Narodowego Instytutu 
Zdrowia Publicznego

działanie 
bakteriostatyczne

maks. ciśnienie 
robocze 6 bar

przepływ 
nominalny 2.5 l/min

żywotność

zgłoszony 

do opatentowania

polski
producent

02-30 C

* skład i ilość minerałów różni się w zależności od rodzaju L-PRO

Zdjęcia mają charakter poglądowy - rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od prezentowanych na zdjęciach.

Doskonałej jakości woda wzbogacona 

o minerały, w formule opracowanej przez dietetyka.

Zawiera mineralizator nowej generacji L-PRO

Usuwa do 98% zanieczyszczeń z filtrowanej wody

Ochrona przed bakteriami i wirusami

Oszczędność i ekologia

Alternatywa dla wody butelkowanej

Skuteczność i wydajność

Idealny smak napojów i potraw

 Nie zawiera BPA, w pełni bezpieczny dla zdrowia
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