Czy pragniecie Państwo mieć źródło prawdziwej, żywej wody w swoim domu???
Technologia Aqua~Lyros® sprawia, że z kranu płynie woda w najwyższym stopniu multi-aktywna, oczyszczająca
organizm „żywa woda”
Aktywator wody Aqua~Lyros® to nie jest filtr, to coś dużo więcej.
Aktywator wody zainstalowany za wodomierzem działa w g 18 różnych zasad równocześnie, które w znaczący sposób
podw yższają jakość wody. Aktywator ur uchamiany jest przez nic innego jak wodne ciśnienie, natychmiast po odkręceniu
kur ka. Przekształca wodę z kranu w czystą, kr ystaliczną, aktywną, leczniczą, zdrową wodę.
W każdym domu musi być najlepsza w oda do picia.
Dlaczego?

>> Ponieważ woda stanowi podstawowy składnik ludzkiego ciała i bierze udział we wszystkich fizjologicznych
procesach, więc musi być najwyższej jakości. To właśnie od jakości wody zależy zdrowie i życie człowieka <<
Maleją zasoby dobrej, zdrowej wody, zdatnej do picia.
W najbliższych latach ceny wody będą gwałtownie rosł y, a jakość będzie coraz gorsza (zatrucie ziemi, powietrz a).
Woda taka praktycznie nie ma możliwości samooczyszczenia, stanowiąc przez to największą bombę czasową, jaką ludzkość
przygotowuje dla obecnego i następnych pokoleń. Jest chemicznie ulepszana, poddawana wysokiemu ciśnieniu.
Nawet przejście wody przez najróżniejsze, najlepsze filtr y, oczyszczalnie i dodanie chemii oczyszcza ją tylko bardzo
powierzchownie. Zastosowanie drogich i skomplikowanych systemów filtracyj nych w yjaławia wodę, zmienia jej strukturę,
pozbawia tak cennych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu składników mineralnych.
W efekcie - to nie jest woda - tylko bezużyteczna i bezwartościowa ciecz, która może być wręcz szkodliwa.
W pożywieniu jest coraz mniej mikroelementów i witamin. Ok. 90 % chorób pochodzi ze złego żywienia i złej wody.
Dowodem jest coraz większa ilość osób z nadwagą i wzrost wielu schorzeń związanych ze złym odżywianiem.
Żeby uchronić się przed problemami i zachować zdrowie na długie lata należy zwracać szczególną uwagę
na to co jemy i co pijemy – skąd pochodzi ży wność, woda i z czego została wyprodukowana.
Szkodliwe informacje z chemicznych zanieczyszczeń pozostają w strukturze wody nawet po ich mechanicznym
odfiltrowaniu, gdyż są zatrzymane w pamięci wody.
Są one fizycznie mierzalnymi drganiami, ponieważ każda substancja emituje sobie właściwe wibracje.
Tak więc w wodzie, nawet po jej fizycznym oczyszczeniu, informacja skażająca jest nadal obecna w jej cząsteczkach
w formie wibracji elektromagnetycznych, które mogą być szkodliwe dla zdrowia.
Organizm ludzki skazany na codzienne picie martwej wody, z ogromną trudnością zamienia ją na pełnowartościowy płyn.
Prowadzi to do różnego rodzaju chorób i zaburzeń funkcjonowania narządów naszego ciała . Z martwej, a przynajmniej
uszkodzonej wody jaką wszyscy pijemy z kranu (dotyczy to również wody mineralnej) odkładają się substancje szkodliwe
w różnych częściach naszego ciała. W normalnym przypadku człowiek nie pozbywa się ich przez całe swoje życie.
Całkowite oczyszczenie wody ze wszystkich zanieczyszczeń możliwe jest poprzez:
Ogrzanie do 400°C, naświetlanie promieniami Rentgena lub ekstremalne wirowanie – Aktywator Aqua~Lyros®.
Aktywator Aqua-Lyros w kwestii zadbania i zachowania dobrego zdr owia spełnia swoją rolę w 100%, z niesamowitą
żywotnością - ponad 50 lat !!! – praktycznie jest wieczny oraz bezobsługowy, bez przeglądów , bez zasilania.
Zastosowanie stałych magnesów powoduje: zwielokrotnienie wirowania wody, odpowiednie uszeregowanie molekuł wody,
jonizację wody, zmianę struktury osadów (miękka woda).
Technologia Aqua~Lyros® opiera się na ekstremalnym wirowaniu wody z jednoczesną, pow tarzaną zmianą kierunku
wirowania, w kombinacji z intensyw nym mechanicznym wirowaniem (bez użycia prądu) i z dodatkow ym silnym
namagnetyzowaniem. Do tak gruntownie oczyszczonej wody zostają wprowadzone naturalne informacje, które sprawiają,
że uzyskana dzięki tej technologii woda posiada swoją najwyższą, biologiczną war tość.
Woda wpływająca do Aktywatora zostaje podzielona na dwa strumienie oraz wprowadzona w stan rotacji za pomocą
stałych magnesów i 17-krotnych naprzemiennych przestrzeni zmiennego ciśnienia.
Do oczyszczonej i ekstremalnie wirującej wody w prowadzonych zostaje ponad 10 000 materialnych i niematerialnych
naturalnych częstotliwości, jak np. informacje minerałów, pierwiastków śladowych, chlorofilu i innych a także

częstotliwości niematerialnych.

Wielokrotna rotacja doprowadza do całkowitego oczyszczenia wody i wzbogacenia tlenem (bez nasycania tlenem).
Powstające silne pola magnetyczne jonizują i zmiękczają wodę. Doprowadza do powstania tzw. ”żywej wody”
Włączony do obiegu Aktywator, zmienia fizyczne właściwości wody i wpływa na wszystkie obszar y życia codziennego.
Ludzie, zwierzęta i rośliny odnoszą nieocenione korzyści z picia wody z Aktywatora.
Woda miesiącami będzie świeża, bakterie i inne drobnoustroje nie rozmnażają się w niej tak, jak w wodzie z kranu.
Przedłuża świeżość warzy w, owoców, mięsa i innych produktów żywnościowych.

>> Zapotrzebowanie na wodę znajduje się na drugim miejscu po powietrzu <<
>> Za Twoim wodomierzem jakość wody zależy wyłącznie od Ciebie <<
Przedstawiciel:

tel. 660 195 639

www.aktywatorwody.uzdrawianie.org

email. aktywatorwody@vp.pl

Korzyści wynikające z zastosowania Aktywatora wody Aqua~Lyros®
OGÓL NE KORZYŚCI: zmn iejsza koszty własne (oszczędność wody ok. 30%, mniejsze koszty ogrzewania ok. 20%);
Aktywator znacznie obniża napięcie powierzchniowe, czyli zmniejsza się zużyc ie środków myjących ( mniej proszków do prania, środków
higieny i mn iej preparatów usuwających kamień (woda z Aktywatora jest miękka); przedłuża żywotność wszystkich urządzeń
(rozpuszcza i oczyszcza już istniejące złogi wapniowe, nie dopuszcza do tworzenia się nowych osadów) ; brak kosztów związanych
z eksploatacją aktywatora (nie wymaga podłączenia do prądu, stosowania filtrów, dokonywania przeglądów i napraw)

KORZYŚCI DLA DOMU I JEGO MIESZKA ŃCÓW: przedłuża żywotność urządzeń (pralki, czajniki, żelazka, zmywarki, kotły
centralnego ogrzewania); rozpuszcza trudne do usunięcia osady wapniowe w systemach wodociągowych i grzewczych; szybciej
i skuteczniej usuwa wszelkie zanieczyszczenia; zmniejsza zużycie wody; zmniejsza zużycie proszków do prania, preparatów
do zmywarek, środków higieny
Ludzkie ciało: oczyszcza organizm z metali ciężkich, podnosi zawartość tlenu we krwi; oczyszcza naczynia krwionośne z wszelkiego
rodzaju złogów, usuwa żylaki; znaczn ie poprawia ukrwienie wszystkich narządów i układów; poprawia obraz i jakość krwi; zwiększa
odporność na różnego rodzaju infekcje i przeziębienia; usuwa uczulenia, egzemy i alergie; poprawia stan jelita grubego; podnosi ogólną
witalność organizmu; poprawia stan skóry (gładsza i napięta); kąpiele przyczyniają się do oczyszczania organizmu; wyraźnie zmniejsza
wypadanie włosów
Poży wienie - Gotowanie: potrawy są bardziej wartościowe, zdrowsze i lepiej smakują; wydłuża czas przydatności spożycia
produktów do przyrządzan ia posiłków; zmniejsza koszty przygotowania posiłków - woda szybciej się gotuje (0,5l o 30 sek.) i dłużej
trzyma ciepło; zmniejsza wydatki na zakup np. napojów, soków, wody mineralne - może być podawana zamiast wody mineralnej;
czerpana prosto z kranu umożliwia przyrządzan ie koktajli i napojów o najwyższej jakości; wzmacnia działanie, przyrządzonych na bazie
wody herbat leczniczych i ziół, poprawia smak kawy
Zwierzęta i rośliny: zwierzęta są zdrowe i mają piękną sierść, zawsze wybiorą do picia wodę z Aktywatora (zróbcie próbę);
przyspiesza wzrost roślin, stają są silne i nie potrzebują środków chemicznych do ich ochrony

BLOKI OSIEDLOWE: możliwość rozłożenia wydatków na poszczególnych mieszkańców obniża koszty zainstalowania Aktywatora;
zmniejsza koszty ogrzewania poszczególnych mieszkań i całego obiektu ; obniża koszty związane z utrzymaniem lokalu jak również
poprawia zdrowie i kondycję fizyczną każdego mieszkańca.
BIUROWCE: możliwość rozłożenia wydatków na poszczególnych mieszkańców obniża koszty zainstalowania Aktywatora; obniża
koszty reprezentacyjne firmy (czerpana prosto z kranu może zastąpić wszystkie napoje); zmniejsza lub eliminuje wydatki związane
z zakupem, transportem i składowaniem wody mineralnej oraz napojów ; polepsza zdrowie i kondycję fizyczną wszystkich pracowników

ŁAZIENKI / BASENY / KĄPIELISKA : woda w basenie ogrzewa się szybciej i dłużej pozostaje ciepła; zwiększa komfort kąpieli
i zachęca do ponownych odwiedzin (miękka woda); zmniejsza koszty eksploatacji (neutralizuje zanieczyszczenia pozostawione w b asenie
(pot, wydzieliny); umożliwia szybsze i sprawniejsze oczyszczenie basenu i zawartej w nim wody; zmniejsza ilość środków potrzebnych
do oczyszczenia wody i basenu; usuwa niepożądane działan ie chloru i innych środków dezynfekujących); wyjątkowe właściwości wo dy
pozwalają na organizowanie kąpieli leczniczych (leczy alergie, choroby skóry); zwiększa siły witalne; odkwasza i oczyszcza organizm
podwyższa odporność organizmu; poprawia ukrwienie całego ciała, likwiduje żylaki; oczyszcza z metali ciężkich
GA BINETY ZABIEGOWE / KOSMETYCZNE / FRYZJERSKIE: zmn iejsza ilość produktów użytych do pielęgnacji; neutralizuje
składniki chemiczne zawarte w preparatach leczniczych i kosmetycznych; zwiększa skuteczność i trwałość zabiegów; obniża reakc je
alergiczne i uczuleniowe na stosowane preparaty; wpływa leczniczo na stan skóry (odświeża, odżywia, odmładza, odkwasza skórę
stymuluje do samoleczenia); korzystnie wpływa na stan włosów (ułatwia układanie, wzmacnia, przywraca połysk); wpływa relaksuj ąco
i kojąco na cały organizm.

GOSPODA RSTWA ROLNE I EKOLOGICZNE / SZKLARNIE I OGRODY: woda z Aktywatora zwiększa zbiory roślin
(rosną dużo szybciej; są bardziej zdrowe i dorodne; obniża koszty związane z zakupem środków ochrony roślin; poprawia i wzmacn ia
smak roślin hodowlanych i wytworzonych z nich produktów); wydłuża czas przydatności do spożycia zarówno roślin, jak też uzysk anych
z nich produktów; gwarantuje wytworzenie produktów czysto ekologicznych; obniża koszty związane z przechowywaniem roślin
i utrzymaniem ich świeżości
RZEŹNIE / MASARNIE / HODOWLE ZWIERZĄ T / RYB: znacznie obniża zachorowalność zwierząt; zmniejsza koszty
weterynaryjne; wspomaga uzyskanie zdrowych silnych zwierząt; poprawia jakość i smak mięsa oraz produktów z niego wytworzonych
wydłuża czas przydatności do spożycia samego mięsa, jak też produktów z niego wytworzonych; obniża koszty związane
z przechowywaniem mięsa i jego produktów; zmniejsza zużycie pasz i koszty z nimi związane; zmniejsza nakład pracy konieczny
do uzyskania wysokiej klasy produktów
MLECZARNIE / PIEKA RNIE / CUKIER NIE / GASTRONOMIA: przedłuża świeżość wyrobów i czas ich przydatności
do spożycia; znacznie poprawia smak wytworzonych produktów; obniża koszty wytwarzania; wydłuża żywotność urządzeń użytych
do produkcji; umożliwia szybsze i łatwiejsze mycie urządzeń, obniża ilość stosowanych do produkcji dodatków smakowych

Wszystkie rodzaje zanieczyszczeń powodują: uszkodzenia wątroby, serca, skóry, układu
krwionośnego, nerwowego, kości, oraz przewodu pokarmowego i układu moczowego

>> Ze względu na to, że woda stanowi podstawowy składnik ludzkiego ciała i bierze
udział we wszystkich procesach fizjologicznych, powinna być najwyższej jakości <<
Przedstawiciel:

tel. 660 195 639

www.aktywatorwody.uzdrawianie.org

email. aktywatorwody@vp.pl

