
          WATER & LEVEN.

Voor al het leven:  mens, plant, dier en onze
aarde  is er een levensnoodzakelijke taak weg
gelegd voor water.  Het  belang van kwalitatief
goed en vitaal water is dan ook onweerlegbaar.
Kwalitatief goed en vitaal water is van wezenlijk
belang voor de gezondheid.

Water is een levende substantie maar wordt door
verschillende factoren, zoals geopatische belasting,
zuiveringstechnieken, elektromagnetischegolven,
elektriciteitskabels belast.
Zo wordt  het een  levenloze  substantie.  Overal in
de wereld  worden door regeringen kwaliteits- eisen
aan water gesteld. Dit geldt  zowel voor drinkwater,
leidingwater, beken en rivieren  als voor
zwemwater. Deze eisen zijn er  om het ge-
zondheidsrisico voor de mens tot een minimum te
beperken. Geen enkele van deze kwaliteitsnormen
houdt rekening met de vitaliteit, dit is echter wel
een heel belangrijke  kwaliteit van water.

        WATER & DE MENS

       
Gemiddeld  verliest de mens twee liter water per
dag.  Dit  water dienen  we aan te vullen. Indien dit
niet gebeurt,  kunnen we ’’verdrogen’’.
Waterverlies  kan het  functioneren van ons
lichaam beïnvloeden  vóór dat we  dorst krijgen...
Door water te  drinken  kunnen we onze
gezondheid verbeteren.

      

 

             
             
   

     
Natuurlijk  kunnen we flessen bronwater  kopen,
maar  zelfs  water dat we kopen  biedt  nog  niet de
gewenste vitaliteit die we dagelijks nodig hebben.

         HET KAN OOK ANDERS !!!!
                Gebruik een vitaliser
            Gevitaliseerd leidingwater
                         is ontegenzeglijk
        LEKKERDER, GOEDKOPER en 
        GEZONDER dan flessen bronwater

In de natuur zien
we dat water de
weg van de min-
ste weerstand
volgt. 
Het stroomt niet
in rechte lijnen   
maar golvend of 
in spiralen.
Dit  is ook  goed
te zien bij het
leeglopen  van

een bad. Het  badwater  loopt  niet  in een rechte
lijn naar de afvoersifon. Door  zich  golvend  en in
spiraalvorm voort te bewegen, blijft de oor-
spronkelijke  energiewaarde van water behouden en
zelfs  versterkt.  Water is een medium en geleider,
het kan in-formatie, positieve of negatieve, voor
langere tijd bewaren ook na verschillende
reinigingsfasen. Al die informatie nemen wij tot
ons via het water. De vitaliser verhoogt de
Boviswaarde aanzienlijk en zet een gedeelte van de
informatie om. Dit verbetert de kwaliteit van  water
aanzienlijk.

De Bovis meeteenheid, ontwikkeld door de Franse
fysicus Bovis, meet de bio-energetische waarde van
levende substanties en organismen.Voor levende
organismen werd de minimum meeteenheid
gemeten op 6.500 Bovis.
Het huidige leidingwater ligt slechts tussen de   200
en 3.000 Bovis, flessenbronwater werden gemeten
op 5.000 Bovis.
 

   BOVIS MEETEENHEID



Kristalstructuur van onbehandeld belast water

                                       
                     

Kristalstructuur van met
Aquarius Vitaliser®
behandeld water

                EIGENSCHAPPEN VAN 
              GEVITALISEERD WATER

De structuur van  gevitaliseerd water is
zichtbaar dikker dan die van leidingwater of 
bronwater

Gevitaliseerd water is zachter,  voller van    
smaak, en...... gewoon erg lekker!

Gevitaliseerd water is een weldaad voor           
huid en haar

Gevitaliseerd water kan genezend werken

Gevitaliseerd water kan uw immuunsysteem
ondersteunen of versterken

Gevitaliseerd water kan de parasitaire      
resistentie van uw dieren verhogen

Gevitaliseerd water zorgt ervoor dat uw was
zachter is, en kan u een beduidende besparing
opleveren in het verbruik van uw wasmiddelen

Gevitaliseerd water kan ontgiftend werken.
Het gaat geopatische belasting tegen

Gevitaliseerd water kan de voederconversie          
van uw vee verbeteren

Door het ontstaan van een krachtige vortex    
houdt gevitaliseerd water uw leidingnet schoner
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           INSTALLEER DE

        VITALISER

     BIJ U THUIS EN PROEF   

   VITALE BRONKWALITEIT

   VAN UW LEIDINGWATER


