




A Importância de uma Água de Qualidade

Todos sabemos que a água é essencial para nossa 
sobrevivência. A Terra precisa dela, e nós também. 
A água está ao nosso redor e dentro de nós, mas isso nós 
sabemos. Quando se trata da função biológica da água 
para os humanos, sua importância é crucial.

Como a água compõe mais de dois terços do peso do 
corpo humano, sem ela morreríamos em poucos dias. 
A água também desempenha um papel importante na 
mecânica do corpo. Na verdade, cada função celular e 
orgânica em nossa anatomia e fisiologia depende da água 
para funcionar de forma eficiente e eficaz. 

Como a água tem tanta importância para nossa fisiologia, 
faria sentido que a qualidade da água fosse tão importante 
quanto beber oito copos dela por dia. O ato de beber 
água deve ser sempre limpo e livre de contaminantes para 
garantir a boa saúde e o bem-estar.

Por Que Precisamos de Purificação de 
Água?

A água na superfície terrestre é muito mais suscetível 
a contaminantes pelo níveis elevados de poluição 
industrial e ambiental. Pessoas que sejam expostas a 
esses contaminantes inorgânicos podem ficar doentes 
ou vulneráveis a danos no fígado, câncer e outros 
problemas de saúde em longo prazo. Contaminantes 
orgânicos, como bactérias, micro-organismos portadores 
de doenças, plantas podres e fezes de animais também 
podem afetar as fontes de água. Comprovadamente, 
dependendo de onde estamos, alcançamos um ponto em 
que todas as fontes de nossa água potável contêm algum 
nível de contaminação.

“Água é a única bebida para um homem sábio.” – Henry David Thoreau



Alguns exemplos dos maiores contaminantes que são 
encontrados na água hoje em dia:

Metais tóxicos (chumbo, mercúrio, cobre, etc.)
Metais tóxicos são chamados também de contaminantes inorgânicos. Muitos metais tóxicos 
foram ligados a problemas de saúde em longo prazo, como câncer e sérias dificuldades de 
aprendizagem.

Microbiológicos (E. Coli, Enterobacter, Klebsiella, Citrobacter, etc.)
Contaminantes biológicos são organismos vivos como parasitas, bactérias, vírus, cistos e germes. 

Petroquímicos (herbicidas, pesticidas, detergentes, COV, carcinógenos, etc.)
Produtos químicos com base em petróleo também são chamados de contaminantes 
‘orgânicos’. Muitos são relacionados a problemas de saúde em longo prazo, inclusive muitas 
formas de câncer. A maioria causa efeitos desconhecidos à saúde em longo prazo.



Com o conhecimento chega o momento da 
escolha. Um bom sistema de filtragem instalado 
em seu lar é uma maneira importante de 
monitorar e garantir, proativamente, a qualidade 
de sua água potável. E embora a tecnologia de 
purificação de água nos lares exista de forma 
predominante, muitas pessoas não conhecem 
os princípios de funcionamento por trás dos 
diversos sistemas de filtragem. A primeira 
coisa a se ter em mente é que um método de 
purificação não é aplicável em um único estágio 
de filtragem. Apenas um sistema completo e de 
boa procedência pode produzir água potável de 
alta qualidade e segura. 

Escolha o Sistema de Filtragem de 
Água Correto

Há diversos produtos de purificação e filtragem 
que empregam diversos métodos, como sistemas 
de Osmose Reversa (RO) e Ultravioleta (UV). 

Amplamente considerados perfeitos para a 
filtragem doméstica de água, estão os sistemas de 
Ultrafiltragem (UF) que utilizam água pré-tratada e 
possuem vantagens sobre a filtragem de RO ou 
UV.

Posibilidad de recontaminación

Desmineralización

Necesidad de bomba

Necesidad de electricidad

Mantenimiento complejo

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM (tanque)

SIM

SIM 

SIM 

SIM 

Redução máximaRedução de Bactérias

Ultrafiltragem (UF) Osmose Reversa (RO) Ultravioleta (UV)

Comparação de Sistemas de Filtragem de Água

Redução máxima

Possível ruptura da 
membrana

Redução média
Bactéria pode se ocultar 
atrás de sedimentos ou pode 
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O que é Pi-Water?

Bem conhecida, especialmente no Japão, a água Pi (Pi-Water) é aquela que possui grande semelhança 
com a água do corpo (ou seja, a água que constitui um corpo vivo). Essa água pode ser encontrada em 
todos os corpos vivos, inclusive em humanos, animais e vegetais.  
 
A água Pi foi descoberta em 1964 pelo Dr. Akihiro Yamashita durante seu estudo de fisiologia botânica. 
O Dr. Yamashita tentava estabelecer se as moléculas semelhantes a hormônios eram responsáveis pelo 
desencadeamento do florescimento nas plantas, um fenômeno que ele e seus colegas especialistas 
chamavam de Florigen. Mais tarde, ele descobriu que a alteração de botão para flor era causada por  
um ‘corpo de água’, que continha uma quantidade bem pequena de sal férrico-ferroso (Fe2Fe3), o 
elemento-chave no controle de diversas funções de corpos vivos. Após muitos estudos e pesquisa 
extensa, Dr. Yamashita obteve sucesso na criação da bio-água com propriedades especiais que ajudaram 
plantas a desenvolver-se bem além das expectativas normais. Ele chamou essa água de ‘água Pi’. 
 
A água Pi é criada pela adição de Fe2Fe3 à água por meio da cerâmica. Quando o Fe2Fe3 é adicionado à 
água de torneira, ele suprime o aumento de radicais livres em excesso.  Isso é o que o HomePure faz para 
trazer a você a água Pi.

Por que Você Deve Escolher o 
Filtro de Água HomePure 
Você pode aproveitar as vantagens especiais da purificação de 
água, higiene e bem-estar com um gerenciamento simples e único 
de diversos estágios de filtragem.

1. Água segura e limpa para você
 O sistema HomePure traz para você água potável limpa.

 Minerais bons ficam, contaminantes vão embora
 O filtro de água HomePure produz água que é 

naturalmente balanceada, pois permite que os 
microelementos minerais passem pela filtragem, enquanto 
garante que os contaminantes sejam retidos. 

 Água com o melhor sabor, mas sem odor
 A água do HomePure é mais leve, fresca e possui o melhor 

sabor.  

 A água do HomePure é uma água Pi4
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Your Fountain of Life



  Design descomplicado
 Com design elegante, 

moderno e funcional, 
o purificador de água 
HomePure é o produto 
perfeito para a cozinha 
moderna. Seu cano flexível 
de via única de aço inoxidável 
permite que você utilize o 
fornecimento de água em um 
raio mais amplo sem precisar 
mover seu purificador de 
água, impedindo também 
a entrada de bactérias e de 
poeira no filtro. 

 Fácil instalação e 
substituição do cartucho de 
filtro

 HomePure é um purificador de 
balcão que pode ser instalado 
em segundos. Não é necessário 
chamar um encanador ou 
utilizar ferramentas profissionais. 
A válvula do aparelho é 
conectada diretamente à 
torneira principal, não exigindo 
nenhuma torneira adicional. 
O cartucho do filtro é fácil de 
trocar e pode durar mais de um 
ano, dependendo da qualidade 
e do consumo de água.

9 Motivos Para Você Escolher o Purificador de Água HomePure
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 Qualidade mundial/
Engenharia alemã/
Tecnologia japonesa/
Fabricação coreana

 Utilizando a confiabilidade 
da produção coreana, o 
HomePure é feito com 
componentes e peças de 
qualidade internacional, 
que faz uso de engenharia 
alemã avançada e tecnologia 
japonesa.

 
 Sistema de filtragem em  

7 estágios
 O HomePure é um purificador 

de água de alta qualidade 
que incorpora um sistema de 
Ultrafiltragem (UF) por meio de 
7 mecanismos de filtros, o que 
significa que os sete estágios 
do filtro são combinados em um 
único cartucho de filtro. O meio 
de filtragem bem-selecionado e 
suas especificações permitem 
um desempenho de filtragem 
limpo e seguro que garante 
água purificada e filtrada. 

 Não precisa de 
eletricidade 

 Diferentemente da maioria 
dos sistemas de filtragem 
por Osmose Reversa e 
Ultravioleta, o HomePure 
é uma unidade mecânica 
de Ultrafiltragem que não 
precisa de eletricidade, 
fornecendo assim água 
limpa com o mínimo de 
custo.
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1.  Pré-filtro de Sedimentos  

Feito de uma rede de polietileno e de material de tecido-
não-trançado em duas camadas, o pré-filtro efetivamente 
filtra sólidos suspensos como resíduos de ferrugem, lodo 
e areia maiores que 5 mícrons (5/1000 mm).

Outlet
2.  Filtro de bloqueio de carvão ativado

O filtro de bloqueio de carvão HomePure com tecnologia 
desenvolvida proporciona maior absorção química 
e filtragem mecânica. O bloqueio de carvão ativado 
HomePure também compreende em uma área de 
superfície de filtragem maior, que é mais eficiente 
que os filtros de Carvão Ativado Granulado (CAG), 
proporcionando assim uma melhor absorção de 
contaminantes. 

3.  Esferas de cerâmica com carvão ativado

As esferas de cerâmica com carvão ativado são 
feitas como esferas com cobertura especial em um 
processo de baixa temperatura, seguindo métodos 
muito técnicos e delicados para manter todos os 
benefícios de funcionamento dentro delas. As esferas 
são responsáveis pela melhoria do gosto da água, 
promovendo absorção e desodorização.

4.  Cerâmica de água Pi do Japão

A cerâmica de água Pi neutraliza os efeitos adversos 
de oxigênio ativo, impedindo a ação de íons perigosos 
e controlando a reação de redução de oxidação.

Função: Remove ferrugem e sedimentos maiores que 5 mícrons

Função: Remove cloro, gosto e odor ruins, THMs (trihalometano, 
≤ 0,1mg/L), COVs (Compostos Orgânicos Voláteis), herbicidas, 
pesticidas, metais pesados (mercúrio, chumbo, ferro, alumínio, 
cromo, cobre)

Função: Remove cloro, gosto e odor ruins, trihalometano, COVs e 
impede o crescimento de bactérias filtradas no interior do filtro

Função: Inibe a oxidação e desintegração

“Uma amostra de água filtrada da marca HomePure foi testada pelo SIRIM
QAS International Sdn. Bhd. Amostra da água após a filtragem foi coletada e 
testada para certos elementos na Twenty-Fifth Schedule of Food Regulations 
1985. Para detalhes, consulte o Relatório de Teste No. 2010KL0408 de 31 de 
março de 2010”.
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7.  Pedra de Silver-lite antibacteriana

Feita de materiais compostos inorgânicos, a pedra 
Silver-lite antibacteriana é eficaz na prevenção do 
crescimento de bactérias e algas pelos íons de prata 
(Ag+) que se movem em todo o filtro. Portanto, a 
água remanescente no filtro não se contamina, e as 
bactérias são impedidas de entrar novamente no 
filtro.

6.  Membrana de fibra oca de Ultrafiltragem

Como o tamanho das menores bactérias é de 
0,2-0,3 mícron (o tamanho de um cabelo é de 
aproximadamente 70-140 mícrons), a membrana 
de Ultrafiltragem HomePure garante a eliminação 
de bactérias devido a sua membrana de fibra oca 
que possui um tamanho de poro que varia de 0,01 
a 0,1 mícron. Impurezas microscópicas são também 
retiradas. Contudo, a membrana UF permite a 
passagem de minerais benéficos da água.

5.  Esferas de cerâmica turmalina

As esferas de cerâmica turmalina reduzem a 
cristalização da água e possuem características 
antibacterianas e desodorantes para melhor purificar 
a água. Elas ajudam a tornar a água gostosa e 
são uma boa fonte de microelementos minerais 
benéficos à saúde.

Função: Antibacteriana; limpa a água; impede o crescimento de algas

Função: Remove bactérias e impurezas microscópicas

Função: Reduz a cristalização da água; 
antibacterianas; desodorizam; ionizam e 
alcalinizam a água

-STAGE7FILTRATION  SYSTEM

TÜV SÜD PSB, Cingapura  
(Relatório de teste: 719165835-CHM10-EKH)   
KEWWI Korea Environment & Water Works 
Institute, Coreia 
Consolidated Laboratory (M) Sdn Bhd, Malásia
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