Technologia oczyszczania i uzdatniania wody - Crystal NanoWater System
Szukasz Wody najzdrowszej dla siebie i rodziny?
Przy użyciu amerykańskiej technologii system wytwarza wodę spełniającą 6
parametrów wody doskonałej. Taką, jaką pili nasi przodkowie przed nadejściem
cywilizacji, czystą i przejrzystą jak z lodowca, a to wszystko naturalnie, bez
ingerencji prądu, pól magnetycznych i elektromagnetycznych!
Crystal NanoWater System dostarcza Ci codziennie litry świeżej, żywej wody.
Niezbędne parametry, jakie obowiązkowo muszą mieć zachowane cząsteczki
Wody to:




Krystaliczna czystość, to pierwszy krok procesu uzdatniania.
Ułożona struktura cząsteczek wody, dzięki czemu woda wchłaniana jest do
komórek ciała i odżywia je od wewnątrz.
Odpowiednio wyczyszczona i zrównoważona częstotliwość cząsteczek wody,
dzięki czemu woda wpływa uzdrawiająco na każdą komórkę ciała.
Woda ma potężną moc uzdrawiania, o czym przekonali się pielgrzymi
podróżujący do różnych świętych miejsc, a także chorzy, którzy w wielu
wodnych uzdrowiskach wyleczyli swoje choroby.
Ta uzdrowiskowa moc sprowadza się do kilku wyjątkowych parametrów, które może
posiadać woda:






Ma odczyn zasadowy, jest alkaliczna i dzięki temu odkwasza organizm i oczyszcza
z toksyn.
Jest nasycona wolnymi atomami wodoru, które hamują szkodliwe działanie
wolnych rodników i opóźniają proces starzenia.
Posiada uzdrawiającą częstotliwość, energię, która wpływa na nasze ciało
uzdrawiając je od wewnątrz.
Optymalnie nasycona różnorodnymi minerałami, szczególnie rzadkimi, jak na
przykład antybakteryjne srebro.
"Niech Pożywienie Będzie Lekarstwem, a Lekarstwo Pożywieniem" - Hipokrates.
Jak działa Technologia ?
Pierwszym etapem procesu oczyszczania i uzdatniania wody w Crystal
NanoWater System jest jej kompleksowe oczyszczenie ze wszystkich szkodliwych
związków fizycznych i chemicznych, nawet tych najmniejszych. Woda po tym
procesie jest krystalicznie czysta i składa się tylko i wyłącznie z cząsteczek H2O.
System oczyszcza wodę między innymi z takich substancji jak: chlor, azbest,
aluminium, fluor; metale ciężkie: żelazo, nikiel; detergenty i hormony; metale śmierci:
ołów, rtęć, kadm, chrom.

Woda jest naturalnie zjonizowana aktywnym wodorem
Taka Woda to naturalny przeciwutleniacz, który chroni przed niszczącym wpływem
wolnych rodników, czyli cząsteczek które przyspieszają starzenie organizmu i
zwiększają podatność na choroby.
Woda z Crystal NanoWater System posiada właśnie wartości ujemne na poziomie –
200 mV, a nawet do –400 mV, co wskazuje na jej silne działanie redukcyjne, czyli
antyoksydacyjne. Jest naturalnym i silnym przeciwutleniaczem skutecznie
zwalczającym szkodliwe działanie wolnych rodników w naszym organizmie.
Woda ta jest optymalnie zmineralizowana
Dlatego woda z Crystal NanoWater System posiada optymalną wartość TDS na
poziomie ok. 40-100 ppm. Na wynik ten mają wpływ zawarte w wodzie z Crystal
NanoWater System życiodajne minerały takie jak:
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Drugim Etapem jest “wykasowanie toksycznej pamięci”.
Jest to proces całkowicie naturalny uzyskany dzięki zastosowaniu
specjalnego stabilizatora częstotliwości drgań, który jest zainstalowany na samym
początku procesu oczyszczania wody.
Dzięki niemu, Wszystkie negatywne częstotliwości zostają “wykasowane” i
przywrócone do swojego neutralnego, nieszkodliwego poziomu. Ma to kluczowy
wpływ na jakość wody oraz na jej wpływ na nasz organizm.
Pamięć wody, to nic innego, jak zdolność przechowywania przez wodę
częstotliwości elektromagnetycznych, o długościach charakterystycznych dla
substancji (zarówno toksycznych, jak i nietoksycznych), z którymi się zetknęła w
przeszłości. Woda przenosi zapamiętane informacje przez określony sposób
uporządkowania cząsteczek, niezależnie od tego, czy cząsteczki, z którymi się
zetknęła w przeszłości jeszcze w niej istnieją, czy też woda została z nich
mechanicznie oczyszczona.

Woda jest strukturyzowana, czyli strukturalna.
Formacje molekularne wody z kranu lub powszechnie dostępnej wody butelkowej,
składają się zazwyczaj z 12-18 cząsteczek. Taka woda wchłania się tylko w około
30%.
Formacje tej wielkości nie mogą bezpośrednio brać udziału w funkcjach
metabolicznych organizmu, ponieważ nie są w stanie wchłaniać się przez błony
komórkowe.
Nasz organizm musi dodatkowo wydatkować energię na zmianę takiej struktury
wody. Formacje cząsteczek wody pochodzącej z Crystal NanoWater System są
około trzy razy mniejsze niż normalnej wody pitnej i tworzą układ heksagonalny,
dzięki temu łatwo przechodzi ona przez błony komórkowe i bierze bezpośredni udział
w procesach życiowych.
Crystal NanoWater System dostarcza Wodę Alkaliczną
Dzięki wysokiemu pH doskonale wpływa na równowagę kwasowo-zasadową w
naszym organizmie, co ogranicza ryzyko powstawania chorób, w tym nowotworów!
Woda alkaliczna inaczej jest również nazywana „wodą zasadową”. Charakteryzuje
się ona wartością w skali pH, powyżej 7,5. Woda z Crystal NanoWater System ma
odczyn jeszcze bardziej zasadowy i osiąga wartości mieszczące się w granicach 8,5
– 10 w skali pH.
Woda jest Uzdrawiająco Zaprogramowana
Woda w Crystal NanoWater System przepływa przez specjalnie zaprogramowane
Kryształy Górskie, które posiadają odpowiednie częstotliwości o właściwościach
uzdrowiskowych. Woda jako nośnik częstotliwości, przepływając przez te kryształy
nabiera tych samych uzdrawiających drgań i przenosi je na komórki ciała człowieka.
Zastosowana w Crystal NanoWater System technologia ma na celu programowanie
wody tak, żeby uzdrawiać Twój organizm wewnątrzkomórkowo.
Jakie korzyści odczujesz, w czasie picia wody ze stacji Crystal NanoWater
System?


Oczyszczanie i uzdrawianie organizmu
Poprawisz zdolność organizmu do samouzdrawiania i samoleczenia chorób i
dolegliwości oraz wzmocnisz odporność, odkwasisz organizm;



Najlepsze nawodnienie
Mniejsze cząsteczki, w porównaniu ze zwykłą wodą, łatwiej przedostają się do
komórek organizmu.



Przedłużanie młodości
Ta woda niezwykle skutecznie spłyca głębokie i płytkie zmarszczki, nawilża i ujędrnia
skórę, oczyszcza i odmładza organizm, wspomaga usuwanie cellulitu.



Doskonale przyswojone suplementy
Woda strukturyzowana wchłaniana jest w ponad 90%, a razem z nią cała zawartość
suplementów i lekarstw.



Idealna dla dzieci
Dostarcza najważniejsze, naturalne minerały do prawidłowego rozwoju i
funkcjonowania organizmu Twojego dziecka.



Smaczne potrawy
Czyste warzywa i owoce gotowane na krystalicznie czystej, strukturalnej wodzie
smakują znacznie bardziej.
Parametry techniczne Crystal NanoWater System
Zbiornik na wodę 3,8 l
Czas napełniania zbiornika około 35 min.
Żywotność wkładów 6 miesięcy
Wydajność 90 - 180 l/dobę (zależnie od temperatury i ciśnienia wody zasilającej)

