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ECOSPHERE  
WATER PURIFIER  

SEKILAS TENTANG PRODUK
Air yang bersih dan aman kini sedekat keran Anda dengan 
EcoSphere Water Purifier. Tubuh Anda terdiri dari sekitar 60 
persen air, karenanya tak heran jika air yang Anda minum 
sangat penting untuk kesehatan Anda secara keseluruhan. 
Bahkan, air sangat penting untuk setiap fungsi tubuh dan 
dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dan tingkat 
energi. Air bersih dan aman adalah pondasi dasar hidup 
yang sehat. Masalahnya adalah air bisa terkontaminasi, 
banyak diantaranya bahkan tidak terlihat. Itu sebabnya 
sistem pemurnian air yang efisien dan efektif sangat penting.

EcoSphere Water Purifier menghilangkan kontaminan bahan 
kimia, dan kotoran lainnya dari air keran untuk menyediakan 
air minum yang bersih agar Anda dan keluarga dapat 
meminum air yang sehat. Teknologi UltraPure i4 mewakili 
komitmen kami terhadap pemurnian air yang terdiri dari 4 
tahap teknologi pemurnian ultra yang mendukung kesehatan 
keseluruhan dan membantu Anda terhindar dari resiko 
kesehatan dengan cara menghilangkan 99,9999 persen 
bakteri secara efektif. Teknologi 4 tahap pemurnian ultra 
yang pintar ini lebih unggul daripada filter penghalang 
karbon atau bahkan mikrofiltrasi. Bergabunglah bersama 
teknologi EcoSphere Water Purifier. Minum sehat dengan 
air yang bersih!

TARGET PENGGUNA
EcoSphere Water Purifier direkomendasikan bagi para 
konsumen yang sadar akan kesehatan dan mencari air yang 
lebih bersih untuk minum yang sehat dan ingin 
memperbaiki kualitas air mereka.

FITUR UTAMA
•   Teknologi Pemurnian Ultra 4 Langkah:  

Cartridge 3in1 + Lampu UV 
– Cartridge bertahan hingga 12 bulan dan mudah diganti. 

   –  Lampu UV dibangun ke dalam perangkat dan tidak 
memerlukan penggantian berkala.

• Pemasangan yang mudah
–  Pasang pada keran, colokkan perangkat, dan mulai 

minum air bersih, aman, dan sehat.
•  Tampilan yang elegan dan ramping
• Memiliki Sertifikat Halal 

MANFAAT
•  Teknologi UltraPure i4 mendukung kesehatan secara 

keseluruhan dan membantu Anda untuk terhindar dari resiko 
kesehatan akibat konsumsi air yang tidak bersih melalui 4 
tahap proses pemurnian ultra.

•   Menghilangkan 99,9999 persen bakteri yang biasa ter-
dapat di dalam air.

•   Tahapan metode pemurnian yang unik memaksimalkan 
teknologi EcoSphere Water Purifier.

TEKNOLOGI ULTRAPURE I4
Istilah teknologi UltraPure i4 adalah singkatan dari 
Intelligent Four-Stage Ultra Purification Technology. 
EcoSphere Water Purifier secara cermat dan sistematis 
memurnikan air, membuat air Anda benar-benar bersih 
dan aman untuk diminum. Setiap tahap menargetkan 
kontaminan tertentu, besar dan kecil, tanpa mengganggu 
arus air secara negatif. Urutan langkah-langkah ini juga 
merupakan kunci untuk menghilangkan berbagai 
kontaminan dari air. 

TAHAP 1: Polypropylene Pleated Prefiltration
Tahap pertama pemurnian ultra mempersiapkan air dengan 
menyaring partikel-partikel yang lebih besar seperti debu, 
pasir, dan sedimen. Pengaturan polipropilen berbentuk 
akordeon memberi penyaring lebih banyak area daripada 
prefilter lainnya, yang juga membantu memastikan filter 
bekerja efisien memproses air tanpa berdampak negatif 
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terhadap aliran air.

TAHAP 2: Compressed Activated Carbon Block
Tahap kedua melibatkan bentuk khusus karbon yang telah 
dibuat dengan cermat untuk menghasilkan filtrasi karbon 
terbaik. Setiap blok dicetak di bawah tekanan besar dan panas 
tinggi untuk memastikan bahwa air mengalir dengan cara 
yang seragam dan konsisten. Blok-blok ini sangat efektif untuk 
menyaring kontaminan organik, bahan kimia, klorin, timbal, 
dan partikulat.

TAHAP 3: Polyether Sulfone (PES) Membrane
Selanjutnya, air melewati membran khusus Polyether 
Sulfone (PES). Membran padat ini diisi dengan pori-pori 
mikroskopik mulai dari 10nm sampai 100nm yang menahan 
berbagai partikel sambil membiarkan air tetap mengalir tak 
terhenti. Langkah ini memperkuat klaim ultrafiltrasi kami, 
namun kami masih melangkah lebih jauh untuk memastikan 
bahwa residu kontaminan mikrobiologis benar-benar 
tersaring pada tahap selanjutnya dan di tahap akhir.

TAHAP 4: Cold Cathode Lamp UV Light
Sinar UV efektif mematikan mikroba dan bakteri yang 
biasa terdapat di dalam air.. EcoSphere Water Purifier 
menggunakan teknologi UV yang bekerja lebih cepat, lebih 
lama, dan lebih dingin dari lampu UV tungsten yang umum 
terlihat di banyak perangkat. Artinya lampu UV kami 
dirancang untuk bekerja efektif tanpa memerlukan 
penggantian berkala.

Teknologi UltraPure i4 membuat EcoSphere Water Purifier 
berbeda dan memastikan setiap tetes air yang 
dimurnikannya bersih dan aman. Berikan air yang bersih 
dan aman bagi keluarga Anda di rumah.

PENGGUNAAN
EcoSphere Water Purifier dapat digunakan kapan saja 
Anda menginginkan air bersih. Cukup tekan tombol 
"Purified Water" dan nyalakan keran air Anda.

PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN
Apa itu EcoSphere?
Produk EcoSphere menciptakan lingkungan yang bersih dan 
aman untuk melindungi Anda dan kesejahteraan keluarga 
Anda untuk kehidupan rumah yang lebih sehat.

Apa itu EcoSphere Water Purifier dan apa fungsinya?
EcoSphere Water Purifier adalah perangkat berteknologi 
tinggi yang dihubungkan langsung ke keran rumah Anda. 
Dengan menggunakan teknologi pemurnian ultra yang 
inovatif, perangkat ini membuat air keran biasa menjadi 
bersih sehingga Anda bisa minum dengan sehat. Lindungi 

kesehatan Anda dengan air bersih - terbebas dari 
kontaminan, dan patogen.

Apa itu ultrafiltrasi dan apakah lebih baik dari 
mikrofiltrasi?
Ultrafiltrasi selangkah di atas mikrofiltrasi, yang akan Anda 
dapatkan dengan menerapkan sistem blok karbon. 
EcoSphere Water Purifier memenuhi syarat sebagai 
perangkat ultrafiltrasi karena memiliki membran Polyether 
Sulfone (PES) khusus yang digunakan bersama dengan 
teknologi blok karbon terkompresi.

Di mana saya harus menempatkan EcoSphere Water 
Purifier?
Desain EcoSphere Water Purifier yang ramping, bersih, dan 
premium akan membuatnya terlihat mengagumkan di rumah 
Anda. Selama terdapat akses yang mudah ke keran dan 
stopkontak di dekatnya, Anda dapat menempatkan 
EcoSphere Water Purifier di manapun di rumah Anda. 

Adakah hal yang harus dihindari dalam menggunakan 
EcoSphere Water Purifier?
Jangan letakkan EcoSphere Water Purifier dalam kondisi 
terbalik. Jangan memelintir atau menekuk kabel atau 
selang karena dapat menyebabkan perangkat Anda tidak 
berfungsi dengan benar. EcoSphere Water Purifier 
ditujukan untuk penggunaan di dalam ruangan dengan 
sumber air kota dan tidak boleh ditempatkan di bawah sinar 
matahari langsung, atau disimpan di area yang luar biasa 
panas/dingin, atau direndam dalam cairan apapun.

Dapatkah saya menggunakan air yang dimurnikan untuk 
keperluan selain konsumsi?
Air yang dihasilkan EcoSphere Water Purifier aman untuk 
penggunaan apapun, mulai dari minum dan memasak 
hingga mandi dan mencuci. Kapanpun Anda 
membutuhkan air yang bersih dan aman, gunakan 
EcoSphere Water Purifier Anda.

Seberapa sering saya harus mengganti Cartridge 3in1?
Indikator LED pada perangkat Anda akan 
menginformasikan kapan siklus hidup cartridge 3in1 
mendekati akhir maupun saat telah habis masa berlakunya. 
Lihat manual pengguna untuk rincian lebih lanjut tentang 
indikator LED ini. Siklus penggantian rata-rata 12 bulan, 
tergantung pada kualitas air dari sumber yang digunakan. 
Anda dapat memesan cartridge 3in1 baru di kantor Nu Skin 
setempat atau online di www.nuskin.com.

Bagaimana cara mengganti Cartridge 3in1?
Untuk memasang kembali cartridge 3in1, cukup putar 
bagian atas cartridge lama berlawanan arah jarum jam dan 
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angkat. Masukkan cartridge baru ke dalam, tekan ke bawah 
sedikit, dan putar searah jarum jam sampai titik kecil pada 
cartridge berada segaris dengan ikon kunci pada EcoSphere 
Water Purifier. Tidak ada alat khusus yang diperlukan dan 
keseluruhan proses hanya membutuhkan beberapa detik.

Apakah saya perlu mengganti lampu UV?
Lampu UV terpasang di dalam perangkat dan dirancang 
untuk bekerja efektif tanpa memerlukan penggantian 
berkala.
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