Ponieważ organizm człowieka nie może magazynować większej ilości wody, istnieje konieczność stałego jej uzupełniania.
W związku z tym, że jakość wody z kranu jest zła czy wręcz katastrofalna woda mineralna stała się akceptowanym
na całym świecie płynem zastępującym „kranówkę".
Do prawidłowego funkcjonowania organizmu potrzebujemy ok. 2l wody dziennie (oprócz wody zawartej w pożywieniu).
Wydatki na wodę mineralną obciążają w znacznym stopniu nasz budżet,
Zainstalowanie Aktywatora zamienia Państwa wydatki w oszczędności.

Ilość osób korzystających wspólnie z aktywatora

1 osoba

Zalecana ilość wody na osobę (litr/dzień)
Łączna ilość wypitej wody w rodzinie
Koszt zakupu 1,5l wody
dziennie
miesięcznie
rocznie

1 but.
2 zł
60 zł
730 zł

2 osoby

3 osoby

4 osoby

5 osób

1,5 L
2 but.
3 but.
4 but.
2,00 zł za butelkę
4 zł
6 zł
8 zł
120 zł
180 zł
240 zł
1460 zł
2190 zł
2920 zł

10 zł
300 zł
3650 zł

5,7
6300 zł

2,3
28200 zł

5 but.

AMORTYZACJA
Amortyzacja aktywatora w latach
Oszczędności netto po 10-ciu latach

11,4
-1000 zł

3,8
13600 zł

2,8
20900 zł

Według obliczeń aktywator wody Aqua~Lyros® zamortyzuje się w rodzinie trzyosobowej po: 3,8 latach.
Po dziesięciu latach korzystania z Aktywatora trzyosobowa rodzina zaoszczędzi: 13 600 zł
Rozwiązuje problem zakupu i dźwigania ciężkich opakowań - paczka 6 butelek wody 1,5 litrowej waży ok. 10kg.
Wystarczy odkręcić kran!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Peter Gross, inżynier, fizyk i przede wszystkim badacz wody, dzięki intensywnym wieloletnim badaniom i pracom
rozwojowym, wprowadził w 1996 roku na rynek swoją pierwszą generację Aktywatorów wody. Zastosowana przez niego
technologia zmienia molekularną strukturę wody z kranu w taki sposób, że wspiera życie ludzi, zwierząt i roślin.
Prawa natury zaobserwowane i zrozumiane przez wynalazcę znalazły zastosowanie w opatentowanej, jedynej w swoim
rodzaju kombinacji 18-stu następujących po sobie i logicznie się uzupełniających, zasadach działania.
Ukoronowaniem jego wieloletnich badań i działań jest złoty medal otrzymany w dniu 20.04.2007r na Międzynarodowych
Targach Wynalazków w Genewie za GIE Aktywator wody.
„Nadrzędnym celem moich badao i odkryd jest poprawa jakości ludzkiego życia i pomoc naturze. Spełnieniem mojego marzenia jest
wynalezienie aktywatora wody, którego efekty działania są powtarzalne i możliwe do udowodnienia metodami naukowymi."

Peter Gross
Ceny Aktywatorów na terenie Europy u wszystkich sprzedawców, przedstawicieli, handlowców,
dystrybutorów, jak również importerów - są takie same
Aktywator Aqua~Lyros® posiada atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH HK/W/0627/01/2008
Wszystkie części użyte do budowy Aktywatora odpowiadają przepisom dotyczącym wody pitnej.
Wszystkie spojenia odpowiadają przepisom DIN EN 24063
Gwarancja na Aktywator Aqua~Lyros® wynosi 5 lat.
Fakturę VAT na Aktywator wystawia importer.
Jest możliwość zakupu Aktywatora na bardzo dogodne raty.
Nie są wymagane żadne zaświadczenia (dotyczy Aktywatora „Helena”)
Firmy mogą się starać we własnym zakresie o dotacje lub refundację zakupu.
Posiadamy więcej szczegółowych informacji o Aktywatorze Aqua~Lyros®.
Zapraszamy do współpracy firmy i osoby zainteresowane propagowaniem i sprzedażą Aktywatorów.
Zainteresowani proszeni są o kontakt z nami.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chętnie przyjedziemy na zorganizowane przez Paostwa spotkania dla rolników, hodowców, ogrodników, pszczelarzy,
zielarzy, producentów żywności. Przedstawimy Aktywator i podzielimy się wiedzą w tym zakresie.
Od wielu lat zajmujemy się tematami związanymi ze zdrowiem człowieka, mamy dużo doświadczeo
i własną wiedzę o wodzie i odżywianiu społeczeostwa. Jesteśmy wegetarianami, pracujemy z energiami, prowadzimy
prosty styl życia zgodny z naturą. Pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy do współpracy

Przedstawiciel:

tel. 660 195 639

www.aktywatorwody.uzdrawianie.org

email. aktywatorwody@vp.pl

