GENIUS WATER

H o m e W a t e r S t a t i o n ™

MAKE YOUR WATER

GENIUS

Drinken, eten, wassen, baden… Water is essentieel voor onze levenskwaliteit.
Daarom is alleen het beste goed genoeg. Watergenius optimaliseert
leidingwater tot het de verfijnde kwaliteit van premium flessenwater heeft.
Heerlijk om te drinken. Streelzacht voor de smaakpapillen. Fluwelig voor de huid.
Watergenius creëert Genius Water, een juweel van een water.
We make your water genius.

GENIUS DRINK
Water, we drinken het elke dag en kunnen er met volle teugen van genieten.
We halen het met liters tegelijk in huis. En hebben we bezoek, dan kan er maar
beter een premium watermerk op tafel staan. En dus: met een premium prijs.
Dat is nu verleden tijd. Voortaan is Genius Water het exclusieve water waar jij
jezelf én je veeleisende gasten mee verwent. Watergenius optimaliseert jouw
drinkwater, niet alleen op vlak van zachtheid en zuiverheid, maar garandeert je
ook een verfijnde smaak en een aangenaam mondgevoel.
Watergenius maakt elke slok geniaal.

GENIUS TASTE
We willen genieten van een perfect bereide koffie, afkomstig van handgeplukte
koffiebonen uit de meest exotische landen ter wereld.
Wegdromen bij het genot van exclusieve theesoorten uit het verre China,
India en Nepal. Deze fijne ingrediënten verdienen een al even verfijnd water.
Temeer omdat een kopje koffie of thee voor ongeveer 98% uit water bestaat.
Watergenius creëert zacht en zuiver drinkwater dat de smaak van koffie en thee
tot het allerhoogste niveau tilt. Intens, authentiek, zinnenprikkelend.
Watergenius maakt smaak geniaal.

GENIUS FOOD
Van een verrukkelijke Gentse waterzooi tot gestoomde tarbotfilet
met tagliatelle van asperges… je gerechten smaken nog machtiger
en intenser als ze bereid zijn met water van de allerhoogste kwaliteit.
Watergenius filtert alle onzuiverheden en residuen uit je leidingwater,
zodat er nog meer plaats is voor smaak, intensiteit en genot.
Watergenius maakt jouw gerechten geniaal.

GENIUS BODY
Ons organisme bestaat voor gemiddeld 70% uit water.
Zonder water houden we het amper 3 dagen vol. Kortom, de mens kan niet zonder.
En hoe beter het water, hoe beter we ons in ons element voelen.
Watergenius puurt jouw leidingwater uit tot het alle kwaliteiten
heeft van premium flessenwater.
Zacht voor je huid, teder voor je haar, pure pret voor je body.
Watergenius maakt jouw lichaam geniaal.

GENIUS BATHROOM
Wat je graag ziet, daar draag je zorg voor.
Je wil dat je mooie designkranen en -sanitair er goed uitzien en blijven uitzien.
Ook je garderobe verdient een zachte behandeling. Terecht.
Watergenius filtert elke hardheid resoluut uit je leidingwater.
Zo blijven je kranen en sanitair niet alleen beschermd tegen kalkaanslag,
je delicate wasgoed krijgt eindelijk wat het verdient: niets dan zuivere zachtheid.
Elke dag, keer op keer.
Watergenius maakt jouw sanitair geniaal.

GENIUS WATER
BY HOME WATER STATION™

De Home Water Station™, één enkel station dat je hele woning voorziet
van zuiver, zacht en vooral lekker drinkwater.
Het unieke, gepatenteerde G-9 Filtration Process™ in deze drinkwateroplossing
elimineert alle chloor en zware metalen uit het leidingwater en genereert zacht,
kalkvrij drinkwater met een optimale mineraalbalans en een aangename,
evenwichtige smaak. Het resultaat: Genius Water.
Vanaf nu geniet je van premium flessenwater uit elke kraan in huis.

1 tot 3 personen

3 tot 5 personen

5 of meer personen

GENIUS
INVESTMENT
Met de Home Water Station™ investeer je vooral in jezelf:

Genius Drinkcultuur
Een goede gezondheid, dat begint met je lichaam hydrateren.
De Home Water Station™ brengt zuiver, zacht en vooral lekker Genius Water uit
elke kraan in huis en stimuleert je zo om elke dag voldoende water te drinken.

Genius Comfort
Met de Home Water Station™ geniet je van premium flessenwater uit elke kraan.
Gedaan dus met die prijzige, zware flessen sleuren. Gedaan met
die overvolle pmd-zakken vol waterflessen. Gedaan met het wegpoetsen
van die kalkvlekken in je keuken en badkamer. Puur comfort!

Genius Besparing
Dankzij Genius Water blijf je besparen, elke dag opnieuw.
Met andere woorden, deze investering betaalt zichzelf in een mum van tijd terug.
Waarom nog twijfelen? Investeer in jezelf!

GENIUS TEST
De Home Water Station™ is beschikbaar in drie uitvoeringen: 1000, 2000 en 3000.
Alle drie produceren ze Genius Water, alleen het debiet verschilt.
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Be a genius! Doe snel de test op watergenius.eu,
ontdek welk toestel jij nodig hebt
en bereken in 1-2-3 hoeveel je kan besparen
of bel 0800 147 02.

