Jeden litr wody pitnej za niecałe 3 do 7
groszy, Luksusowy system osmotyczny
ROsmosis, z optymalną mineralizacją
wody. Już za 65,00 zł miesięcznie – to o
wiele taniej niż woda w butelkach . Przez
lata mamy pod dostatkiem wodę smaczną
i zdrową dala całej Rodziny. . Zadzwoń
683224090 lub 93 kom 603894627 napisz
rosmosis@wp.pl popatrz
www.rosmosis.eu i pytaj to nic nie kosztuje

Dzierżawa systemu do 36 miesięcy z wykupem na
własność – w każdej chwili możliwość rezygnacji z
dzierżawy.
Woda – to już bardzo kosztowny punkt naszego
miesięcznego rodzinnego budżetu .
Jak widać po półkach w każdym supermarkecie i po
zawartości koszyków kupujemy coraz więcej wody .
Średni koszt litra wody to ponad 1,30 zł .
Nie liczymy ile miesięcznie pieniędzy wydajemy na
wodę w butelce , ale często przekraczamy kwotę 100,00
zł . A przecież ta woda butelkowa , tak jak woda z kranu
pochodzi z jednego i tego samego wspólnego dla
wszystkich miejsca będącego częścią naturalnego
zamkniętego obiegu wody . I tu nie trzeba
naprawdę wyższych studiów , aby dojść do wniosku że
woda w tym obiegu może być tylko coraz gorsza .
Miliardy ludzi na Ziemi wykorzystują ją głównie do
usuwania i transportowania najbardziej obrzydliwych i
trujących substancji wytworzonych przez naszą
cywilizacje , to wszystko trafia do naszych kranów ,
butelek itp. Inaczej być po prostu nie może. Od ponad
20 lat ROsmosis zajmuje się wdrażaniem i obsługą
domowych systemów uzdatniania wody pitnej , opartych
o zastosowanie jedynej na świecie skutecznej metody
odwróconej osmozy .
Ostatnie unikalne nasze konstrukcje stworzone na bazie
20 letnich doświadczeń typu RO-5 plus VI generacja ,
są nowoczesnymi automatycznie sterowanymi
systemami przeznaczonymi do kilkudziesięcioletniej
pracy , a co najważniejsze , koszt wytworzonej czystej
chemicznie i optymalnie z mineralizowanej dolomitem
wody to 5 do 7 groszy . To nadal są konstrukcje elitarne
, ale przy systemie zakupu w ROsmosis osiągalne dla
wszystkich którzy dbają o zdrowie swojej rodziny.
Za kwotę 65,00 zł miesięcznie – 36 miesięcy spłata
urządzenia – znacznie poniżej kosztów
miesięcznych 4 osobowej rodziny zakupu wody w
butelkach , mamy system który produkuje minimum
65 l wody na dobę czystej chemicznie optymalnie
zmineralizowanej . Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych oszczędzaniem pieniędzy , czasu i
zdrowia do naszego biura ul. Złotej Rybki 5 w Zielonej
Górze
lub na stronę www.rosmosis.eu maill

rosmosis@wp.pl .

