
PIMAG® SPORT BOTTLE 

F A K T A B L A D

HOVEDEGENSKAPER OG UTBYTTE
•	 Økonomisk,	miljøvennlig	alternativ	til	flaskevann	fra	butikk.
•	 Patentanmeldt	filterteknologi	gir	renere	vann	med	bedre	smak.
•	 Utskiftbart	filter	gir	lang	produktlevetid.
•	 PiMag-teknologi	justerer	pH-verdien	og	gir	riktig	syre/base-balanse.
•	 Trygg,	gjenbrukbar,	resirkulerbar	og	biologisk	nedbrytbar	drikkeflaske.
•	 Fylles	med	vanlig	kranvann	som	omdannes	til	PiMag-vann.

Med Nikkens PiMag Sport Bottle kan du nå leske deg med herlig, sprudlende rent og klart 
vann – uansett hvor du er. Det patentanmeldte mikrofilteret innfrir eller overgår internasjonalt 
fastsatte spesifikasjoner, og sørger for naturlig filtrering. Flasken inneholder selvsagt også 
PiMag vannteknologi som justerer vannets pH-verdi til alkaliske 8,5-9,5 (hjelper til å redusere 
den oksiderende virkningen moderne kosthold og livsstil ofte medfører), mens de rustbeskyttede 
magnetene skaper et magnetfelt som reduserer fortetning (sammenklumping). Flasken kan fylles 
opp ca. 250 ganger, det tilsvarer omtrent 152 liter eller tre måneders bruk, før filteret må skiftes.

Denne unike filterteknologien gjør vanlig kranvann om til rent, filtrert PiMag-vann til en brøkdel av 
prisen – både økonomisk og miljømessig – du må betale for merkevann på flaske. Søppeldyngene 
flommer ukentlig over av millioner av plastflasker. Din PiMag Sport Bottle er imidlertid fremstilt av 
LDPE plast, og er dermed resirkulerbar og biologisk nedbrytbar. Det betyr at den går i oppløsning og 
blir til kompost. Flasken inneholder heller ingen farlige kjemikalier, som bisfenol A (BPA), phthalater 
eller andre sammensetninger som har vist seg å kunne lekke ut fra produktet. 

PRODUKTINFORMASJON
Artikkelnumre
PiMag Sport Bottle:  Artikkelnummer 1375 
PiMag Sport Bottle filter:  Artikkelnummer 1376

Veil.	pris
Sport Bottle: 1375 Veil. pris inkl. mva. – kr 440,-
Sport Bottle filter: 1376   Veil. pris inkl. mva. – kr 220,-
 Veil. Autoship-kundepris inkl. mva. – kr 185,-

Nikkens	egne	teknologier
PiMag vannteknologi, merkebeskyttet filtrering, miljøvennlig teknologi.

Gausstyrke	per	magnet
4200 gauss (4 magneter).

Kapasitet
6,00 dl.

Materialer
Karbon og zeolittfilter, pi-mineraler, biologisk nedbrytbare og resirkulerbare polymerer.

Bruk
Fjern lokket og fyll flasken med vann. Sett på lokket, løft opp drikketuten og klem på flasken.  
Les bruksanvisningen nøye før første bruk.

Filter
Flasken kan fylles opp ca. 250 ganger, det tilsvarer omtrent 152 liter eller tre måneders bruk,  
før filteret må skiftes.
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Testresultater	for	filter	–	amerikansk	ANSI/NSF-standard
Partikler (klarhet, sedimenter): overgår standard
Reduksjon av klor: overgår standard
Reduksjon av kloramin: overgår standard
Reduksjon av smak og lukt: overgår standard
Reduksjon av bly: overgår standard
Reduksjon av flyktige organiske forbindelser (VOC): overgår standard
Reduksjon av MTBE: overgår standard

Testresultater	fra	Storbritannia:
Reduksjon av klor:  94 %
Reduksjon av jern:  77 %
Reduksjon av kobber:  97 %
Reduksjon av bly:  77 %
Reduksjon av nikkel:  81 %
Reduksjon av ammonium:  54 %
pH økt fra 7 til 9,15 (alkalisk vann)

Produktgaranti
All Nikkens produkter omfattes av en standard garanti. 

Vedlikehold
Pass på at flasken er helt tett ved å sjekke at O-ringen under tuten er festet skikkelig, den kan ha 
blitt forskjøvet under frakt.

Prissammenligning Vann på flaske PiMag Sport Bottle Filter

Per liter Opp til kr 6,98 kr 2,97 kr 1,53

3 måneder (152 liter) kr 1060,96 kr 440,- kr 220,-

Vennligst merk: Inkluderer pris på kranvann til kr 0,07 per liter.

Ta	kontakt	med	din	uavhengige	Nikken-konsulent	for	ytterligere	
informasjon	eller	for	å	handle	produkter.	

Advarsel: Produktet skal ikke brukes av personer med elektroniske implantater (f. eks. pacemaker) eller personer 
som benytter annet magnetsensitivt medisinsk utstyr. Kvinner i første trimester av svangerskapet, og alle som har  
et helseproblem bør konsultere lege før de bruker produktet.
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