
استمتع بالمياه
الحيوية النظيفة

واآلمنة والمغذية
كل يوم.

OMPLETE 
A T E R  L I N E  



مصادر المياه أصبحت من المواضيع الرئيسية في العديد من البلدان بسبب
المخاوف االقتصادية األخيرة والتأثيرات البيئية لتغير المناخ. قد ال تستطيع
أن تتحكم في هذه العوامل، ولكنك بالتأكيد تستطيع أن تتحكم في جودة

المياه في منزلك

HomePure استناًدا إلى أكثر من 10 سنوات من الخبرة واألبحاث حول جودة المياه في العديد من البلدان، تدرك
أن جودة المياه تختلف باختالف الموقع. وجدنا مشكلتين رئيسيتين في جودة المياه حتى اآلن وهما: الرواسب

الناعمة والماء العسر. يمكن أن تمنع هذه العوامل فلتر المياه من أداء العمل بشكل مثالي.

كَحلٍّ لهذه المشكلة، نتشرف بتقديم HomePure Complete Water Line - وهو مجموعة من منتجات ترشيح
المياه التي تضمن الحصول على المياه الحيوية النظيفة اآلمنة المغذية في منزلك كل يوم.

سهل
االستخدام
يأتي جاهًزا

للتثبيت ، ويمكن
استبدال خرطوشته

بسهولة. 

ال حاجة
للكهرباء
يقلل من
استهالك

الطاقة وإنفاق
األسرة. 

ضمان
السالمة

يتم اختبار جميع
المنتجات واعتمادها

من قبل جهات
عالمية مستقلة. 

جودة
عالمية

تم تطويره
في أوروبا

ومصنوع في
كوريا الجنوبية. 

صديق للبيئة
وكفء من

حيث التكلفة
يستخدم زجاجات مياه

قابلة إلعادة االستخدام
لتقليل النفايات

البالستيكية
وتوفير المال. 

رواسب
الماء العسر

جودة



COMPLETE

SYSTEM
WATER FILTRATION 

يعمل نظام ترشيح المياه المتكاملHomePure Complete Water Filtration System على تحسين أداء
خرطوشة فلتر HomePure  ذات 9 مراحل حتى 5000 لتر أو 12 شهًرا، أيهما يصل أوًال. كما أنه يزيل الرواسب

الدقيقة من مياه الصنبور ويقلل من مستوى صالبتها، مما يحول مياه الصنبور إلى مياه نظيفة ومغذية.

 : HomePure نظام ترشيح المياه المتكامل
+ HomePure Prefilter 1-mc الفلتر األولي + HomePure Nova جهاز ترشيح المياه

HomePure NovaSoft Starter Set مجموعة

يوصى
باستخدامه مع ماء 

الصنبور والماء العسر 
والماء مع الرواسب 

الدقيقة.



POWER
DUO SET

POWER
DUO SET

HomePure Power Duo Set-1 تعتبر مجموعة
حًال متقدًما لترشيح المياه التي تأتي من مصادر الماء

ذات الرواسب الدقيقة التي يصل حجمها إلى 1 ميكرون
والتي هي صغيرة جًدا بحيث ال يمكن رؤيتها بالعين

المجردة. هذه المجموعة ستضمن أن خرطوشة
HomePure  ذات 9 مراحل ستتجنب االنسداد المبكر،

مما يسمح لها بتحقيق عمر افتراضي مثالي يبلغ
5000 لتر أو 12 شهًرا، أيهما يصل أوًال.

 HomePure Power Duo Set-2 تعمل مجموعة
على تقليل مستوى الصالبة في مصدر المياه بشكل

 ، HomePure Nova فعال قبل دخولها إلى جهاز
وتحويل مياه الصنبور إلى مياه حيوية آمنة ومغذية.

 : HomePure نظام ترشيح المياه المتكامل
+ HomePure Nova جهاز ترشيح المياه

HomePure NovaSoft Starter Set مجموعة

 : HomePure نظام ترشيح المياه المتكامل
+  HomePure Nova جهاز ترشيح المياه

+ HomePure Prefilter 1-mc الفلتر األولي

يوصى
باستخدامه مع 

الماء العسر.

يوصى
باستخدامه مع مصدر 

مياه يحتوي على 
مستويات عالية
من الرواسب.



المرحلة #  4
ُد من نظام ترشيح المياه HomePure Nova ُتَولِّ

الماء الحيوي، حيث تتم معالجة الماء العادي
بكرات سيراميك الماء الحيوي لمحاكاة ماء

الجسم الحي وتحويله إلى الماء الحيوي.

تم اكتشاف الماء الحيوي في عام 1964 من
قبل الدكتور أكيهيرو ياماشيتا ، وهو
مشابه جًدا للماء الذي يشكل جميع

الكائنات الحية - "ماء الجسم الحي".

يلعب هذا الماء دوًرا رئيسًيا في تنظيم
الوظائف المهمة في األجسام الحية، مثل:

ما هو الماء الحيوي؟

تحفيز النبات
إلى اإلزهار

تحفيز االستجابة
المناعية

تدمير الجذور
الحرة



HomePure @homepureofficial www.homepure.com 

فوائد
الماء

الحيوي

تحويل الماء العادي إلى ماء الجسم الحي يستهلك
الكثير من الطاقة. ويستهلك الماء الحيوي

طاقة أقل ويمتص في الجسم بسهولة.

ألن الماء الحيوي يشبه "ماء الجسم الحي" ، فهو
 يسمح للجسم بامتصاص األكسجين بشكل

أفضل من جزيئات الماء.

• يمتص وينتشر في الجسم بسرعة
• مضاد لألكسدة ومزيل للسموم

• يدعم الحماية والتجديد
• يعزز الصحة والعافية على النحو األمثل

• يقلل من التعب واإلرهاق
• يحسن الذوق

• ٪100 طبيعي

يمكن أن
يكون ماءك

اليومي
ماء حيوًيا


