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eSpring™ é a marca líder mundial 
em vendas de sistemas de 
tratamento de água para uso 
doméstico.*

100 water bottles (each bottle is 500ml)

10 000 garrafas de água

100 garrafas de água (de 500 ml cada)

1 fi ltro eSpring

Utilização económica

O eSpring™ trata até 5 000 litros de água com um só fi ltro, satisfazendo 

as necessidades diárias de uma família média durante um ano. O eSpring 

representa, portanto, uma poupança signifi cativa ao longo do tempo. 

E não precisa de comprar água engarrafada.
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Substituir filtro

Instalar filtro

Fácil monitorização

Desenvolvido com um design eletrónico patenteado**, o painel com ecrã 

LED do eSpring usa ícones simples e avisos sonoros que lhe indicam se 

o sistema está a funcionar corretamente. O chip inteligente deteta 

a duração do fi ltro e o painel alerta-o quando for altura de o substituir.

Funciona onde for necessário

Com um design moderno e simples, o eSpring™ fi ca bem sobre 

a bancada (Ref. 100188 e 301904 com extensão de garantia***). 

Sob a bancada, o eSpring ocupa muito pouco espaço e continua 

a ser prático (Ref. 100189 e 301905 com extensão de garantia***). 

Em ambos os casos, é fácil de instalar utilizando ferramentas comuns, 

adapta-se à maior parte das torneiras e é fácil de limpar.

O eSpring conta com o compromisso de qualidade e fi abilidade da 

Amway. Fabricado em plástico de alta resistência, o aparelho inclui 

uma garantia limitada de dois anos e uma garantia de satisfação 

de 90 dias. Também pode encomendar o eSpring com uma extensão 

de garantia*** até cinco anos.

Para obter mais informações sobre o eSpring, contacte o seu 
Empresário Amway ou vá a www.amway.pt

Contactos do EA:

    facebook.com/amwayhome.europe

*  Baseado num estudo da Verify Markets sobre as vendas mundiais 

em 2016.

** Patenteado em vários países europeus.

***  A extensão de garantia confere uma proteção adicional de três anos. 

Os direitos legais não são afetados pela extensão de garantia.

Lurdes e Hugo Dias
hugo.lurdes.networking@gmail.com
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Cartucho de fi ltragem
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Como funciona o eSpring™

Com tecnologia de ponta, o eSpring foi desenvolvido para combinar 
o poder da luz ultravioleta (UV) patenteada* e o nosso fi ltro em bloco 
de carvão patenteado** num único cartucho de fácil substituição.

Energia sem fi os eCoupled™

Para acender a lâmpada UV do aparelho, a tecnologia 
sem fi os eCoupled™ transmite eletricidade através 
do ar, da água e dos componentes plásticos sem 
ligações elétricas de contacto direto. A lâmpada e a 
fonte de alimentação estão sempre isoladas da água.

O fi ltro é ativado mediante um processo térmico 
especial que cria milhares de poros, reduzindo 
efi cazmente os contaminantes da água potável 
e eliminando partículas até 0,2 mícrones (entre 
300 e 500 vezes mais pequenas do que o diâmetro 
de um cabelo humano). Desta forma, melhora 
o sabor, o odor e a limpidez da água potável.

3.ª Etapa - Filtro avançado em bloco de carvão

Subprodutos 
de desinfeção 

Metais 
pesados 

Amianto COV

O pré-fi ltro remove os contaminantes menores 
que poderiam danifi car o fi ltro.

2.ª Etapa - Pré-Filtro

CalcárioSujidade FerrugemSedimentos   

A lâmpada UV acende assim que a água fl ui, 
destruindo mais de 99,99% de vírus 
e bactérias causadores de doenças presentes 
na água potável.

4.ª Etapa - Tecnologia de luz ultravioleta

VírusBactérias

Sem o eSpring, a água normal da torneira pode conter contaminantes 

potencialmente nocivos. A água da torneira pode inclusivamente conter 

fungicidas, vestígios de medicamentos e hormonas. O eSpring elimina-os 

a todos. Reduz efi cazmente mais de 160 contaminantes, incluindo 

140 contaminantes com efeitos potenciais sobre a saúde:

Além disso, o eSpring destrói mais de 99,99% de vírus e bactérias 
causadores de doenças que se transmitem através da água.

A água que bebe pode não estar tão limpa como pensa 

A água potável limpa pode melhorar o seu bem-estar

 1   A água contribui para 

a manutenção das funções 

físicas e cognitivas normais. 

 2   As proteínas, as vitaminas 

e os minerais essenciais 

são distribuídos pelo seu 

corpo através da água que 

bebe, permitindo o correto 

funcionamento das células, dos 

tecidos e dos órgãos.

 3   A água ajuda a hidratar a sua 

pele, deixando-a mais suave 

e com maior elasticidade.

 4    A ingestão frequente de água 

evita a desidratação.

 5   A água contribui para 

a manutenção da temperatura 

normal do corpo.

 6   O eSpring™ não elimina minerais 

benéfi cos como o cálcio 

e o magnésio.

  Chumbo

  Mercúrio

  Amianto

 Cloro e cloramina

  Sedimentos, sujidade e calcário

  Rádon e produtos do decaimento 

do rádon

  13 subprodutos de desinfeção

  32 pesticidas e derivados 

de pesticidas

  Cloreto de vinilo

  MTBE, um aditivo da gasolina

  TTHM, usados em solventes 

e fl uidos refrigerantes

O pré-fi ltro plissado aumenta a superfície de 
remoção de sedimentos em mais de quatro 
vezes e garante um caudal consistente sob várias 
condições.

1.ª Etapa - Pré-fi ltro exterior

Calcário  Ferrugem Algas

NSF International

A NSF International, a principal autoridade independente em matéria de 
tratamento da água a nível mundial, testou o eSpring e certifi cou-o pelo 
cumprimento das seguintes normas: Norma 42, efeitos estéticos; Norma 

53, efeitos sobre a saúde; Norma 55, tratamento microbiológico da água por luz 
ultravioleta; Norma 401 (contaminantes emergentes, incluindo produtos farmacêuticos, 
pesticidas e herbicidas); Protocolo P477 da NSF para a redução de microcistina.

WQA

O eSpring ganhou o Selo de Ouro da Associação para a Qualidade da 
Água (WQA - Water Quality Association) por ter superado os padrões 
do setor.

Testado sob controlo rigoroso, certificado 
internacionalmente

Chip inteligente

Desenvolvido com um design eletrónico patenteado*, 
o painel com ecrã LED do eSpring™ usa ícones 
simples e avisos sonoros que lhe indicam se o 
sistema está a funcionar corretamente. Além disso, 
o painel alerta-o quando for altura de substituir o fi ltro 
(apenas uma vez por ano, aproximadamente).

*  Patenteado em vários 
países europeus.

** Patenteado em Itália.




