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01 MAIS PUREZA,
MENOS SEDIMENTOS

A água de consumo doméstico faz um trajeto 
de várias centenas de kms desde o ponto de 
captação até à sua torneira.

Um �ltro doméstico é a forma mais segura e 
e�caz de �ltrar essas impurezas e retirá-las da 
água que vai beber.

São muitos kms em canalizações subterrâneas 
antigas que libertam inúmeros sedimentos e 
partículas para a água (ferrugem, areias, etc.).
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02 CUIDADOS A TER 
COM O CLORO

O cloro é utilizado na desinfeção da água de 
consumo e permitiu o desaparecimento de 
muitas doenças transmissíveis pela água.

Um �ltro doméstico colocado imediatamente 
antes da torneira é a forma mais e�caz de 
retirar o cloro da água que a vai beber.

Mas o cloro é um veneno; torna a água potável 
e bacteriologicamente segura mas a ingestão 
continuada representa um risco para a saúde.
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03 UMA QUESTÃO DE 
PREVENÇÃO E SAÚDE

Gastroenterites, legionella, hepatite A e outras 
doenças infecciosas têm aumentado no nosso 
país, e podem estar relacionadas com ingestão 
de água da torneira.

Foram detetadas bactérias coliformes, pH fora 
dos parâmetros desejáveis, excesso de ferro, 
manganês, chumbo e até arsénio. 

No ano passado registaram-se 4.630 casos de 
incumprimentos nas análises à água de rede 
em Portugal. 
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04 AUMENTAR A 
INGESTÃO DE ÁGUA

Sempre ouvimos dizer que um adulto deve 
beber em média 2 litros de água por dia para 
manter um bom nível de hidratação. 

Um �ltro permite-lhe aceder a uma água 
mais saborosa e cristalina, e assim beber mais 
água melhorando a hidratação da sua família.

Mas se a água da torneira tem um sabor menos 
agradável, torna-se menos apetecível beber. 
E se bebemos menos, hidratamo-nos pior.
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05 NÃO À DESPESA COM
ÁGUA ENGARRAFADA

A compra de água engarrafada é uma forma 
extraordinariamente dispendiosa de obter 
água puri�cada.

Se usássemos a água pura/engarrafada para 
todo o nosso consumo, incluindo cozinhar, o 
seu custo seria ainda mais astronómico.

A água engarrafada é pouco polivalente, só a 
bebemos, e uma boa parte do nosso consumo 
de água é feito através da alimentação.
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06 O PURIFICADOR É
POLIVALENTE

Já pensou na quantidade de água com que 
cozinha um prato de massa, faz o arroz, coze 
peixe, ou nos litros com que faz uma sopa?

O puri�cador de água permite ter água mais 
pura em abundância, para poder cozinhar 
com água sem cloro nem sedimentos.

Nessas tarefas usa água da torneira, a mesma 
água que muitas vezes recusa beber e que 
prefere substituir por água engarrafada.
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07 MAIS SABOR E 
MELHOR NUTRIÇÃO

Por causa da presença de químicos, a água da 
torneira tem muitas vezes um cheiro e um 
sabor de que não gostamos.

Cozinhar com uma água �ltrada permite-lhe 
retirar esses químicos das suas refeições e 
recuperar o sabor natural dos alimentos.

Esse sabor a cloro e outros compostos afeta os 
alimentos e interfere com o paladar dos seus 
cozinhados.

Voltar
ao índice



08

08 FÁCIL DE USAR
E MAIS CÓMODO

Os puri�cadores vêm com uma torneira pelo 
que a sua utilização é simples e adaptada a 
toda a família, incluindo as crianças.

Em casa ganha mais espaço; sem necessidade 
de armazenar garrafões de água, �ca com 
mais espaço para arrumações.

Com um puri�cador elimina a compra de água 
engarrafada; são menos idas às compras e 
menos transporte de embalagens pesadas.
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09 MAIS QUALIDADE,
MAIS ECONOMIA

A adquisição de um sistema de puri�cação de 
água também é um investimento �nanceiro, 
mesmo no curto  e médio prazo.

Se �zer contas ao valor / litro da água �ltrada 
em casa e à sua polivalência, verá que também 
é um bom negócio em termos económicos.

Um �ltro doméstico produz água �ltrada a 4 ou 
5 cêntimos/litro, enquanto a água engarrafada 
é 2 a 6 vezes mais cara (consoante a marca).

Voltar
ao índice



10

10 REDUZA A SUA
PEGADA ECOLÓGICA

A última vantagem bem podia ser a primeira: 
ter um �ltro é a forma mais sustentável e 
ecológica de ter água pura em casa.

Ao eliminar o consumo de garrafas de plástico 
reduz a pegada ecológica da sua família e 
ajuda a criar um mundo mais sustentável.

Portugal “produz” mais de 400.000 toneladas 
de resíduos de plástico por ano; são cerca de 
40 kg por habitante.
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Ultra-�ltração da água que retira sedimentos, 
vírus, bactérias, cloro e outros químicos, mas 
deixa passar os minerais bené�cos à saúde.

ULTRON 2.0 é um �ltro doméstico económico 
e e�caz, e puri�ca 12.000 litros de água/ano.  
Satisfaz o consumo anual de uma família.

Água pura e cristalina para beber, cozinhar, 
lavar alimentos e outros consumos sensíveis 
sem cloro como fazer chá, café, papas, etc.

A sua água ultra-�ltrada, mais pura 
e saborosa, por um valor inferior a 
0,10€/litro; menos de metade de 
um garrafão normal (Luso, Vitalis, etc.).

11 ULTRON 2.0 > O PODER 
DA ULTRA-FILTRAÇÃO

APENAS

PO R LITRO
10 CÊNTIMOS
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12 E NO FIM FICA UMA
DICA SECRETA

Um �ltro de água deve ser montado por um 
pro�ssional; cuidado com as empresas que 
não asseguram a sua correta instalação.

Os consumíveis (�ltros) devem ser trocados 
de acordo com a garantia - exiga empresas 
com um bom serviço pós-venda. 

SITE InstagramFacebookVoltar
ao índice

Evite despesas de manutenção inesperadas: 
procure empresas que ofereçam deslocação 
e mão de obra, e com preços tabelados.

A Hydroworld oferece as melhores soluções e 
o know-how para garantir a puri�cação da 
água em sua casa aos melhores preços.

TUDO

INCLUÍD O

CHAVE NA MÃO

TUDO

INCLUÍD O

CHAVE NA MÃO

https://hydroworld.filtrarte.com
https://www.facebook.com/Hydroworld.water.equipment
https://www.instagram.com/grupofiltrarte/



