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De 'universeel vitalisator' is vergelijkbaar met onze ander vitalisator, werkend volgens het principe van 

werveling en resonantie. Door het werkingsprincipe is het water bijzonder krachtig en stabiel (lang 

houdbaar). Dit type is klein en handzaam. Dezelfde vitalisator kan op meerdere manieren gebruikt 
worden, zodat het ook zeer geschikt is voor op reis: De vitalisator is universeel te gebruiken, vandaar 

de naam: 'universeel vitalisator'. U kunt de universeel vitalisator gebruiken als kraan- en als douche 

uitvoering.  

1) Als kraanuitvoering, kan de universeel vitalisator door uzelf eenvoudig gemonteerd worden aan 

nagenoeg iedere kraan. De kraan moet wel voorzien zijn van een schroefdraad aan de 
kraanuitloop. U schroeft van u bestaande kraan de perlator (het zeefje) van de uitstroomopening 

en de Universeel vitalisator kan er direct aangeschroefd worden. De kraanuitvoering heeft een 

hoogte van ca. 7,5 cm. De uitstroomopening van uw kraan komt ca 7 cm lager in de spoelbak. De 

vitalisator is voorzien van een perlator, zodat het water als een gewone waterstraal uit de kraan 
stroomt. 

2) Als douche-uitvoering kan de vitalisator tussen de kraan en de doucheslang worden geschroefd. 

Hierbij hoeft de douchekop niet te worden vervangen. Omdat de douchekraan een ander soort 
schroefdraad dan een gewone kraan moeten er aan de 'universeel vitalisator' twee hulpstukjes 

worden geschroefd. U schroeft de doucheslang los van de kraan, en draait dan de vitalisator aan 
de kraan en vervolgens de doucheslang weer aan de vitalisator. 

Bij de 'universeel vitalisator' kunt u een messing verchroomde trechter aanschaffen waardoor u de 
vitalisator niet alleen als kraan- en douche uitvoering kunt gebruiken, maar ook als reisvitalisator. Met 

de trechter aan de vitalisator geschroefd houdt u de vitalisator in de hand onder een kraan. Via de 

vitalisator vult u op die manier een glas, fles of kan. U kunt op vakantie natuurlijk ook, als u langer op 

een adres bent, de vitalisator aan de douchekraan bevestigen en water in flessen tappen terwijl u 

tevens met gevitaliseerd water kunt douchen. 
Met de trechter is het ook mogelijk om vruchtensappen, wijn ed via de vitalisator te vitaliseren. Na 

gebruik wel direct doorspoelen met warm water in verband met de hechtende en klevende 
eigenschappen van deze sappen. 

 


