
WODA Z MINERAŁAMI - ŹRÓDŁO W TWOIM DOMUWODA Z MINERAŁAMI - ŹRÓDŁO W TWOIM DOMU

Doskonałej jakości woda wzbogacona o minerały, 

w formule opracowanej przez dietetyka.

Własne, ekologiczne i tanie źródło zdrowej wody 

w Twoim domu.

Kontrolowany 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.

Produkt dostosowany do potrzeb pod kątem wieku 

i aktywności fizycznej: COMPLEX,  PLATINUM, ACTIVE, ULTRA.*

Usuwa do 98% zanieczyszczeń z filtrowanej wody.

Ochrona przed bakteriami i wirusami.

Alternatywa dla wody butelkowanej.

 Nie zawiera BPA, w pełni bezpieczny dla zdrowia.

SYSTEM ODWRÓCONEJ OSMOZY SYSTEM ODWRÓCONEJ OSMOZY 
NOWEJ GENERACJI NOWEJ GENERACJI RO6 PRO

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

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

L-PRO zgłoszony 

do opatentowania

technologia antybakteryjna 

z aktywnym cynkiem

System zawiera innowacyjny, nowy 2,5" wkład liniowy L-PRO



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

Dane techniczne:

symbol

przyłącze

ciśnienie pracy

temperatura pracy

wydajność membrany

wymiary (wys./szer./gł.) cm

RO6 12 EMI 
RO6 12 EMI 
RO6 12 EMI 
RO6 12 EMI 

L-PRO
L-PRO
L-PRO
L-PRO

COMPLEX
PLATINUM
ACTIVE
ULTRA

1/2"

2-30ºC

2.8-6 bar

75 GPD

47 x 43 x 14

* zalecana wymiana wkładu liniowego L-PRO

wszechstronny
wzbogaca wodę

w minerały
personalizowany najwyższa

jakość wykonania
3 m-ce*

działanie 
bakteriostatyczne

żywotność polski
producent

Zestaw zawiera: 

system RO, wylewkę, zbiornik, komplet przyłączy, instrukcję montażu.

STAŁA ILOŚĆ MINERAŁÓW W KAŻDEJ SZKLANCE WODY

Cztery rodzaje wkładu dopasowane do Twoich potrzeb

Rozszerzona mineralizacja o wapń, magnez, sód, potas, 

cynk oraz dobroczynne jony chlorkowe*.  

Receptura roztworu opracowana przy współpracy 

dietetyka.

Doskonałe uzupełnienie codziennej diety**. 

Produkt nagrodzony w konkursie Inspiratorzy Biznesu 

2018 w kategorii „INNOWACJE”.

Ochrona wkładu przed rozwojem drobnoustrojów 

chorobotwórczych substancją antybakteryjną na bazie 

cynku.

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