
KEOSAN  WATERFILTERS 
 
EEN WATERBEHANDELINGSSYSTEEM VOLGENS NATUURLIJKE PRINCIPES VOOR 
PROFESSIONEEL EN HUISHOUDELIJK GEBRUIK 
 
DEZE WATERFILTERS ZIJN UNIEK,  
Zij bevatten: 

- Een ceramische filter die niet-opgeloste kalk, bezinksel en kiemen verwijdert 

- Zilver gemengd met geactiveerde koolstof waardoor Chloor, organische chemicaliën, 
slechte geuren en kleurstoffen verwijderd worden. 

- Zeolite is een zuiverende filter die zware metalen verwijdert en het water zacht 
maakt. 

- Silicazand verwijdert zuurcomponenten, voorkomt algenvorming en geeft een 
lekkere smaak aan het water. 

- Mineraal zand voegt mineralen en zuurstof toe, regelt het pH-gehalte teneinde 
alkaline te verminderen 
 

- Magnetiseren het water waardoor dit een hexagonale (zeshoekige) structuur krijgt 
die harmonisch werkt met ons lichaamsvocht. 

- houden het water vrij van bacteriën: de met  zilver geïmpregneerde stenen houden 
de groei van bacteriën tegen. Ze zorgen ervoor dat het water fris is en vers blijft. 

- voegen mineralen en zuurstof toe: de hoge poreusheid van speciale stenen in de 
cartridges maken de vlotte absorptie van mineralen en essentiële sporenelementen 
mogelijk en  
verrijken het met zuurstof.  

Oeroude Koreaanse wijsheid en moderne kennis zijn verenigd in deze waterfilters:  KeoSan 
waterfilters 

Deze Keosan filter kan gemiddeld 10 l per dag filteren. Is ideaal 
voor alleenstaanden of een gezin van 2 personen.  

Met deze waterbehandelingstoestellen maakt U van  
regenwater, putwater en leidingwater, uitermate gezond,  
smaakvol en evenwichtig mineraalwater. 

Deze toestellen: 

- filteren het water 

- optimaliseren de kwaliteit van water 

- voegen mineralen en zuurstof toe aan het water 

- regelen de pH van het water 
-      magnetiseren. 
U zorgt zo op een goedkope manier voor aangenaam  
drinkwater. U hoeft niet meer te zeulen met zware  
flessen, bespaart op afval en zorgt voor minder  
milieuvervuiling. 



Dit water is beter voor lever, nieren en het lymfesysteem van mens en dier maar ook de 
plantengroei verloopt beter door gebruik van gefilterd water. Het systeem is eenvoudig in 
gebruik en vooral LEKKER….   
 
 
 

Het model Coolmart  
 
heeft een capaciteit van 12 liter, is perfect voor een gezin  en 
ook uitermate geschikt voor professioneel gebruik. Dit model is 
leverbaar met een plastic of met een glazen reservoir. 
 
Mineraal bronwater ontstaat doordat regenwater langzaam 
door een grote reeks bodemlagen sijpelt en daarbij gefilterd 
wordt.  
Tegelijkertijd neemt het water belangrijke mineralen en 
sporenelementen op uit de ondergrond. 
Het water verzamelt zich uiteindelijk tussen ondergrondse rots- 
lagen in holtes en bekkens. Daar wordt het opgepompt en  
gebotteld of het verschijnt stromend uit een frisse bron. 
 
Dit waterbehandelingssysteem is een nabootsing van het 
natuurlijke filterproces. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van 
filtermaterialen uit de niet-vervuilde natuur. 
Het filteren zelf gebeurt door de zwaartekracht. Via 
“natuurlijke” laagjes in de verschillende filterelementen wordt 
Uw water gezuiverd en verrijkt. Zo krijgt U heerlijk vers en zuiver drinkwater. 
De zuurtegraad of pH van het water is 7,2.  
Dit zorgt ervoor dat de afvoer van diverse afvalstoffen gemakkelijker verloopt 
 


