
System Tested and Certified by NSF International
against NSF/ANSI Standard 42, 53, and 401 for
the specific performance claims specified on the
Performance Data Sheet.

အဆင့္ျမႇင့္ထားေသာ LED ညႊန္ျပကိရိယာ

HomePure Nova တြင္ ေရသန္႔စက္ကိရိယာသက္တမ္း၏ သံုးစြဲမႈသက္တမ္းႏွင့္ 
ေရထုထည္ပမာဏႏွစ္ခုစလုံးကို စူးစမ္းရွာေဖြေပးႏိုင္ၿပီး မတူညီေသာ LED မီးမ်ားျဖင့္ 
သတ္မွတ္ေစႏိုင္သည့္ LED မီးႏွင့္ အခ်က္ေပးကိရိယာတို႔ျဖင့္ 'ရာသက္ပန္မုဒ္' တစ္ခုတို႔ 
ယခုပါဝင္လာပါၿပီ။

HOMEPURE ေရသည္ PI-WATER ျဖစ္သည္

HomePure Nova သည္ Pi-Water ကို Dr Akihiro Yamashita ၏ 1964 သုေတသနေပၚတြင္ အေျခခံ၍ 
ျပဳလုပ္ထားသည္။ ေရကုိ အလြန္ေသးငယ္ေသာ ဖဲရခ္ဖဲရပ္စ္ဆား (Fe2Fe3) ေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ 
သက္ရွိေရမ်ားအသြင္ျဖစ္ေအာင္ ဆင့္တက္ျပဳျပင္လုိက္ၿပီး ၎ကုိ သက္႐ွိတို႔၏ ေရျဖစ္သည့္ PI-WATER ျဖစ္ေအာင္ 
ေျပာင္းလဲေပးလုိက္သည္။

PI-WATER သည္ "အသက္ရွင္ ကိုယ္ခႏၶာ ေရဓါတ္" ႏွင့္ တူသည့္အတြက္ ေရေမာ္လီက်ဴးမ်ားထဲရွိ ေအာက္ဆီဂ်င္ႏွင့္ 
သတၱဳဓာတ္မ်ားကုိ ခႏၶာကုိယ္အား ပုိမုိစုပ္ယူခြင့္ျပဳသည္။

Pi-Water သည္ ေအာက္ပါတို႔က့ဲသို႔ သက္ရွိခႏၶာကိုယ္မ်ားထဲတြင္ အေရးႀကီးေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား 
လုပ္ေဆာင္ရာ၌ အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑တစ္ခုမွ ပါဝင္ပါသည္-
• အပင္တစ္ပင္အား ပန္းပြင့္ေစရန္ အစပ်ိဳးျခင္း၊
• ကိုယ္ခံအား တုံ႔ျပန္မႈစနစ္ကို လႈံ႔ေဆာ္ျခင္းႏွင့္၊
• ဖရီးရယ္ဒီကယ္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္း။

ျပင္ပ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားမွ ခိုင္လုံေၾကာင္း အေထာက္အထားျပဳ၍ ေထာက္ခံခ်က္ေပးထားပါသည္

NSF ႏုိင္ငံတကာ
ေအာက္ပါတို႔အတြက္ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ရရွိထားပါသည္-
NSF/ANSI 42 - ကလိုရင္း၊ အရသာႏွင့္ အနံ႔တို႔ကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း
NSF/ANSI 53 - ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ ဖုန္မႈန္႔မ်ား၊ ခဲ၊ အေငြ႔ျပန္လြယ္ေသာ ေအာ္ဂဲနစ္ ဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ 
ေက်ာက္ဂြမ္းမႈန္႔က့ဲသို႔ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အရာမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း
NSF/ANSI 401 - ေဆးညႊန္းပါေသာ ေဆးမ်ား/OTC ေဆးမ်ား၊ မီးေတာက္ ေလွ်ာ့ခ်သည့္အရာမ်ား၊ ဆပ္ျပာမႈန္႔မ်ား၊ 
ပိုးသတ္ေဆးႏွင့္ ေပါင္းသတ္ေဆး အမ်ိဳးအစားအသစ္မ်ားက့ဲသို႔ အဆိပ္အေတာက္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္
NSF/ANSI 401 - ဘက္တီးရီးယား၊ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ားႏွင့္ ပရိုတိုဇြာ* တို႔က့ဲသို႔ေသာ အဏုဇီဝဆိုင္ရာ 
အဆိပ္အေတာက္မ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္း

*NSF/ANSI P231 သည္ ဤ blitz card ကို ပံုႏွိပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္အတြက္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ 
ခံယူဆဲျဖစ္ပါသည္။

ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ထုံးတမ္းႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္ခန္းမ်ား
အေထြေထြ ေရသန္႔စင္ႏုိင္စြမ္းႏွင့္ ေရသန္႔စက္၏ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းတို႔အတြက္ အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္။ ခဲဓာတ္ 
ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအတြက္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးထားပါသည္။

ျပည့္စုံေသာ ဘဝေနထိုင္မႈအတြက္ 
ေနာက္ထပ္ေျခလွမ္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ 
HOMEPURE NOVA,
ျဖင့္ သန္႔ရွင္းၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ 

ညီညႊတ္ေသာ၊ ေကာင္းစြာ 
စမ္းသပ္စစ္ေဆးထားေသာ ေရကို ယေန႔ပင္ 

ႏွစ္သက္ခံစားလိုက္ပါ!

အမည္

IR နံပါတ္

ဖုန္း

အီးေမးလ္

QNET တစ္သီးပုဂၢလ ကုိယ္စားလွယ္

Exclusively available from

သန္႔ရွင္းေသာေရ၊ 
သန္႔စင္ေသာဘဝ!



ထုတ္ကုန္အား အရည္အေသြးေလ်ာ့က်ေစျခင္း

ဤနည္းပညာအသစ္၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားမွာ အဘယ္နည္း။

အနည္မႈန္မႊားမ်ားအတြက္ ေရစစ္

35+ အထူးနည္းပညာသံုး 
အမွ်င္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထား
ေသာအလႊာပါး

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ သႏၱာေက်ာက္သဲ

ဘက္တီးရီးယား တိုက္ဖ်က္သည့္ 
ေငြေရာင္ ေက်ာက္

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ PI-WATER 
ေႂကြထည္ ေဘာေစ့မ်ား

ေအာက္ဆီေဒးရွင္းႏွင့္ ဓါတ္ၿပိဳကြဲျခင္းကုိ 
ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္။

ဘက္တီးရီးယား 
ဆန္႔က်င္တိုက္ထုတ္ေသာ 
ကာဗြန္ေပါင္ဒါ

အမဓာတ္ အိုင္းရြန္း 
ေဘာေစ့မ်ား

ကာကြယ္မထားေသာ ေရစစ္အျဖဴစက္မ်ား = ေသးငယ္ေသာအဏုဇီဝပုိးမ်ား 
ရွင္သန္ေပါက္ဖြားမႈကုိ ဆန္႔က်င္တုိက္ထုတ္ေသာ 

ျဖည့္စြက္ပစၥည္းမ်ား

Microban® 
ကာကြယ္စနစ္ကုိသံုးၿပီး 

စစ္ထုတ္ေပးသည္

35+ အထူးနည္းပညာသံုး ေရစစ္နည္းပညာ

၎သည္ ကမၻာ့အဆင့္မီ အရည္အေသြး၊ ဒီဇိုင္းႏွင့္ နည္းပညာတုိ႔အျပင္ အဆင့္ 
ကိုးဆင့္ပါေသာ ေရစစ္ထုတ္စနစ္၊ 35+ အထူး စစ္ထုတ္ေပးသည့္ 
နည္းပညာတုိ႔ျဖင့္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ ဖန္တီးထားေသာ 
သင္ႏွစ္သက္သေဘာက်သည့္ HOMEPURE ၏ ေရစစ္ထုတ္သည့္ 
စနစ္ပင္ျဖစ္ပါသည္!

စြမ္းေဆာင္ရည္ 
ျမင့္မားေသာ 
ကာဗြန္တားဆီးေသာေရစစ္

ကလုိရင္း၊ ေနာက္ကိ်မႈ၊ VOC မ်ား 
(အေငြ႔ျပန္လြယ္ေသာ ေအာ္ဂဲနစ္ 
ျဒပ္ေပါင္းမ်ား)၊ TTHM ႏွင့္ အျခား 
က်န္းမာေရးထိခိုက္ေစသည့္ 
ဓာတုပစၥည္းမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးပါသည္၊ 
ႀကီးမားေသာ သတၱဳမ်ား၊ အရသာဆိုး၊ 
အနံ႔ဆုိးတုိ႔ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးပါသည္။

100% သဘာဝ 
ပင္လယ္မွထြက္ရိွေသာ ပစၥည္းႏွင့္ 
အက်ိဳးျပဳအားျဖည့္ေပးႏုိင္ေသာ
ထုတ္လုပ္မႈျဖင့္ ၎သည္ 

သဘာဝ ကယ္ဆီယမ္ရင္းျမစ္ကုိ 
ေထာက္ပ့ံေပးၿပီး ေသာက္သံုးေရ၏ pH 
အဆင့္ကုိ အနည္းငယ္ တုိးျမႇင့္ေပးပါသည္။

ေကာင္းမြန္ေသာ အရသာကုိ 
ပ့ံပုိးေပး၍ ခႏၶာကုိယ္ 
အစာေခ်ဖ်က္မႈကုိ ျမႇင့္တင္ေပးၿပီး 
ေသာက္သံုးေရထဲသုိ႔ FI 

ေရာင္ျခည္မ်ားႏွင့္ သတၱဳဓာတ္ဆားမ်ားစြာကုိ 
ပ့ံပုိးေပးပါသည္။

ကုိလီေဖာင္းႏွင့္ E.coli တုိ႔ကုိ 
99.9999% ဖယ္ရွားေပးပါသည္၊ 
ဘက္တီးရီယားမ်ားကုိဖယ္ရွား
ေပးၿပီး ေသးငယ္မႈန္မႊားေသာ 

မသန္႔ရွင္းမႈမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးပါသည္။ 
ဗိုင္းရပ္စ္မ်ားကုိ 99.99%ဖယ္ရွားေပးပါသည္။ 

ေရကို လတ္ဆတ္ေအာင္ 
ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ 
ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ 
အရသာကို ေပးစြမ္းရန္ 
ေသာက္သံုးေရထဲသုိ႔ 
အမဓာတ္ျမင့္မားေသာ 
အိုင္းရြန္းမ်ားကုိ 
ထုတ္လႊင့္ေပးပါသည္။

ဆိုးရြားေသာ အရသာ၊ ကလုိရင္း၊ အနံ႔ႏွင့္ 
အျခား ေအာ္ဂဲနစ္မဟုတ္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား 
စုပ္ယူမႈကုိ တုိးျမႇင့္ေပးပါသည္။ 
ေရစစ္ကိရိယာအတြင္း ဘက္တီးရီးယားမ်ား 
ႀကီးထြားမႈကုိ ဟန္႔တားရန္ႏွင့္ 
ေရကိုအျမဲလတ္ဆတ္သန္႔ရွင္းေနေအာင္ 
ထိန္းသိမ္းရန္ ေငြအိုင္းရြန္းမ်ားကုိ 
ထည့္ထားပါသည္။

ေရစစ္စနစ္အတြင္း ဘက္တီးရီးယားမ်ား 
ႀကီးထြားျခင္းႏွင့္ ျပင္ပမွ အမႈန္အမႊားမ်ား 
ဝင္ေရာက္မႈကို တားဆီးေပးပါသည္။

အထူးစစ္ထုတ္မႈနည္းပညာ (UF) ကို အေျခခံ စစ္ထုတ္နည္းလမ္းအျဖစ္ 
အသုံးျပဳထားေသာေၾကာင့္ HomePure ေရစစ္မ်ားသည္ အိမ္ေထာင္စုအတြက္ 
အသံုးျပဳရန္ အရည္အေသြးအဆင့္အတန္းတြင္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါသည္။ ၎ကို 
ယခုလက္ရွိတြင္ 35+ အထူးစစ္ထုတ္နည္းပညာရပ္ကို အသုံးျပဳထားသည့္ HomePure 
Nova တြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားသည္။

လူတို႔ဆံပင္၏ အထူ (0.2 
မိုက္ခရြန္) ထက္    

 300%  
ေသးငယ္ေသာ 

အဏုဇီဝပိုးမႊားေလးမ်ားကုိ 
ဖ်က္ဆီးပစ္ပါသည္

ပိုမိုျမင့္မားေသာ ဖိအား 
(4 ဘားအထိ) ကုိ 

ခံႏုိင္ရည္ရွိၿပီး ပိတ္ဆုိ႔မႈကို 
ၾကံ႕ၾကံ႕ခံႏိုင္ပါသည္။

16%
ပိုမိုျမင့္မားေသာ 

ေရစစ္ႏိုင္စြမ္း (5,000 
လီတာအထိ 

စစ္ထုတ္ေပးႏုိင္သည့္
သက္တမ္း) ရွိပါသည္

အဲ့ဒါက ဘယ္လုိ အလုပ္လုပ္သလဲ။

•  လူသားတုိ႔ ဆံပင္အထူထက္ 300% အထိ ပုိေသးငယ္ေသာ - 0.2 မုိက္ခရြန္ႏွင့္ အထက္ အရြယ္အစားႏွင့္ 
အဏုဇီဝသက္ရိွမ်ားကုိ နည္းစနစ္အရ ဖယ္ရွားေပးပါသည္။

• UF အလႊာပါး၏ မ်က္ႏွာျပင္တြင္ သုတ္ထားသည့္ အဖုိဓာတ္မ်ားသည္ ေရထဲမွ အမဓာတ္ျပဳထားေသာ 
အဏုဇီဝသက္ရိွမ်ား၏ DNA ကုိ ဆြေဲဆာင္ေပးသည့္အတြက္ ဘက္တီးရီးယားမ်ားအား 99.9999% ႏွင့္ ဗုိင္းရပ္စ္မ်ား 
99.99% ဖယ္ရွားေပးႏုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးၿပီး ယင္းသည္ ေရစစ္တစ္ခု၏ အျမင့္ဆံုးဖယ္ရွားႏုိင္မႈႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္။

တိုးျမႇင့္ ဖန္တီးထားသည့္ အဂၤါရပ္အသစ္မ်ား

ဘက္တီးရီးယား၊ မိႈႏွင့္ ဖားဥတု႔ိ ႀကီးထြားမႈကို တားဆီးကာကြယ္ဖို႔ ကူညီရန္ Microban® ဘက္တီးရီးယားမ်ားအား 
ဆန္႔က်င္ တိုက္ထုတ္ေသာ နည္းပညာကို HomePure Nova ၏ ေရထည့္တိုင္ကီ၊ ေခါင္းပိုင္း ၾကားခံကိရိယာႏွင့္ 
ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရွိသည့္ပုိက္အတြင္းမွ LPDE ပိုက္လုံးတို႔တြင္ ထည့္သြင္းဖြဲ႔စည္းထားပါသည္။

5 မုိက္ခရြန္ထက္ပိုႀကီးသည့္ သံေခ်းႏွင့္ 
အနည္မႈန္မႊားမ်ားကုိ ဖယ္ရွားေပးပါသည္

ျဖန္႔က်က္ထားေသာ 
အနီေရာင္ေအာက္ 
ေရာင္ျခည္သံုး 
ေဘာေစ့ေလးမ်ား (FIR)

ဘက္တီးရီးယားမ်ားကုိ 
99.9999%

ႏွင့္ 
99.99%

ဖယ္ရွားေပးပါသည္

အဓိက အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

• သတၱဳဓာတ္မ်ား ေပါၾကြယ္ဝသည့္ သန္႔ရွင္းၿပီး ေဘးကင္းကာ အရသာ ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ ေသာက္ေရကို 
ထုတ္ေပးသည္
• အလုံးစုံေသာ ခ်မ္းသာသုခကုိ ရရွိေစရန္ ေသာက္သုံးေရကို Pi-Water သို႔ ေျပာင္းလဲေပးပါသည္
• ၎ကုိ အသံုးျပဳရန္ မည္သည့္လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားမွ မလိုအပ္ေသာေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားကုိ ေခြ်တာေပးသည္
• အသုံးျပဳသူႏွင့္ အကြ်မ္းတဝင္ရွိၿပီး ကမၻာ့အဆင့္မီဒီဇိုင္းေၾကာင့္ ေရကုိ လြယ္ကူ အဆင္ေျပစြာ 
ေသာက္သံုးႏုိင္ေစပါသည္

အဆင့္ျမွင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္ျခင္း- အဆင့္ 9 ဆင့္ျဖင့္ ေရစစ္ထုတ္သည့္စနစ္


