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ALS WATER NIET ALLEEN ZUIVER MAAR OOK 

SPRINGLEVEND EN VERFRISSEND MOET ZIJN….. 
Dan bent u bij H2Optimizer aan het juiste adres! Met onze Vital-serie waterfilters 

+ watervitalisator in één hebt u in het gehele huis of kantoor, de praktijk, B&B, 

horeca-gelegenheid, etcetera niet alleen water van de zuiverste soort, maar ook met 

de levendigheid van puur natuurlijk bronwater. De unieke en gepatenteerde filter-

technologie van de Aquaphor Viking waterfilters gecombineerd met de innovatieve 

wateroptimalisator van EWO verzekeren u van drink- en leidingwater van absolute 

topkwaliteit. Dit Vital combisysteem is ondanks zijn topprestaties zeer compact zodat 

er in de buurt van de watermeter altijd wel een hoekje te vinden is waar het 

geïnstalleerd kan worden. 

 

 
 

 

 

 

   

 

Kenmerken Aquaphor Viking waterfilter: 

• Robuust rvs stalen filterhuis in plaats van 

kunststof 

• Standaard een 5-micron dual-stage filterelement 

• Gepatenteerde Aqualen™ filtertechniek, 

verwijdert alle zware metalen (ionenwisseling) 

• Filtermateriaal met micro-zilverdeeltjes voor een 

antibacteriële werking 

• Verwijdert chemicaliën, pesticiden, PFAS, etc. 

• Verwijdert in het leidingwater aanwezige actieve 

residuen zoals van medicijnen, contrastvloeistof-

fen van radiologisch onderzoek 

• Filterelementen zijn volledig recyclebaar 

• Simpel in onderhoud, lange levensduur 

Kenmerken EWO Classic wateroptimalisator: 

Net zoals het water in de natuur over stenen en rotsen 

borrelt en borrelt, wordt bij de EWO-methode de 

waterstroom over de ingebouwde dubbele spiraal 

geleid (vortex-werveling). 

De behuizing van de EWO-apparaten is gemaakt van 

hoogwaardig roestvrij staal (duplex staal 1.4462). Dit 

RVS is zeer eenvoudig te magnetiseren. Het water 

stroomt nu door het geïntegreerde natuurlijke 

magnetische veld. 

Het informatiewater in de EWO-apparaten, bestaande 

uit een energetische vulling van het zuiverste 

bronwater verrijkt met een bijzondere combinatie van 

hoogwaardige additieven, werkt in op het 

langsstromende water, waardoor dit leidingwater via 

informatie-overdracht weer zijn natuurlijke resonantie 

en vitaliteit aanneemt. 


