Korzyści wynikające z zastosowania Aktywatora wody Aqua~Lyros®
OGÓLNE KORZYŚCI: zmniejsza koszty własne (oszczędność wody ok. 30%, mniejsze koszty ogrzewania ok. 20%);
Aktywator znacznie obniża napięcie powierzchniowe, czyli zmniejsza się zużycie środków myjących (mniej proszków do prania, środków
higieny i mniej 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 MIESZKAŃCÓW: 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; znacznie 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
Pożywienie - Gotowanie: potrawy są bardziej wartościowe, zdrowsze i lepiej smakują; wydłuża czas przydatności spożycia produktów
do przyrządzania 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 przyrządzanie 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);
przyśpiesza 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 basenie
(pot, wydzieliny); umożliwia szybsze i sprawniejsze oczyszczenie basenu i zawartej w nim wody; zmniejsza ilość środków potrzebnych
do oczyszczenia wody i basenu; usuwa niepożądane działanie chloru i innych środków dezynfekujących); wyjątkowe właściwości wody
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
GABINETY ZABIEGOWE / KOSMETYCZNE / FRYZJERSKIE: zmniejsza ilość produktów użytych do pielęgnacji; neutralizuje
składniki chemiczne zawarte w preparatach leczniczych i kosmetycznych; zwiększa skuteczność i trwałość zabiegów; obniża reakcje
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 relaksująco
i kojąco na cały organizm.
GOSPODARSTWA 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 wzmacnia smak roślin
hodowlanych i wytworzonych z nich produktów); wydłuża czas przydatności do spożycia zarówno roślin, jak też uzyskanych z nich
produktów; gwarantuje wytworzenie produktów czysto ekologicznych; obniża koszty związane z przechowywaniem roślin i
utrzymaniem ich świeżości
RZEŹNIE / MASARNIE / HODOWLE ZWIERZĄT / 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 / PIEKARNIE / CUKIERNIE / 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

