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Terima kasih anda telah membaca iklan ini “WateRO” merupakan produk dagang kami Water
Reverse Osmosis yang dibuat dari Negara Taiwan dan Negara lain untuk keperluan rumah
tangga, kantor, pabrik, restoran demi menjaga kesehatan Anda sekeluarga dengan
mengkonsumsi air murni yang dihasilkan oleh system Reverse Osmosis Drinking Water System
yang telah diakui oleh NSF (National Science Foundation) Yayasan Pengetahuan Amerika
Serikat.

Kami juga menjual berbagai merk RO Undersink; Merk Micron , Nesca , NLG R, CCK R, Nesca
Bio-Ceramic

WaterRO adalah mesin penyaring air minum dengan system Reverse Osmosis (R O)
merupakan mesin pengolah air langsung minum yang dapat membuang polutan-polutan
berbahaya didalam air.

1/3

RO Undersink (Box Kaca)
Written by Petugas Admin
Friday, 08 August 2008 23:32 - Last Updated Thursday, 17 February 2011 14:41

PAM atau air sumur seperti logam-logam berat, pestisida, racun-racun, zat kimia,
partikel-partikel radio aktif, bakteri, virus, garam, endapan dsb. Reverse Osmosis (R O) adalah
suatu metode pembersihan melalui membrane semi permeable di mana suatu tekanan tinggi (
50 – 60 PSI) diberikan melalui tarikan osmosis sehingga akan memaksa air melalui membrane
yang menghasilkan air bersih dan hidup, sedangkan bagian air yang lebih besar seperti kotoran
dan bahan yang berbahaya akan dibuang sebagai air tercemar .

Meminum air yang kurang bersih tidak akan berpengaruh bagi kesehatan dalam jangka waktu
pendek, namum lambat laun akan membuat organ-organ tubuh kita menjadi rusak dan
seringkali berakibat fatal terutama pada fungsi organ ginjal. Air minum yang dihasilkan oleh
WateRO ini adalah air super bersih dan sehat sehingga tidak perlu dimasak lagi. Air yang
bersih dan sehat jelas akan memperbaiki system kekebalan tubuh kita karena didalamnya tidak
ada lagi zat-zat yang berbahaya termasuk virus atau bakteri, maupun partikel-partikel lainnya.

Sistem peredaran darah akan berfungsi dengan baik dan zat-zat makanan akan terdistribusi
dengan baik keseluruh tubuh sekaligus membuang zat-zat yang tidak berguna dan membuang
melalui kulit dan ginjal sehingga mesin ini sering disebut “GINJAL” ketiga yang ada diluar tubuh
kita, mengingat cara kerjanya yang hampir sama.

Ingat !!! sudah saatnya kita mengontrol Sendiri Air Minum yang kita minum untuk keluarga.

Bila ada air minum yang lebih baik dan hemat biaya mengapa tidak !

Kami menyediakan Filter maupun suku cadang

Produk “WateRO” bergaransi

KAMI AKAN MENGUNJUNGI KE RUMAH ANDA ATAU SAPALAH PETUGAS KAMI YANG
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MEMBAWA ALAT DEMO “WateRO”.

KAMI SENANG MELAYANI ANDA.

CV. WateRO Indonesia
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