PRŮTOKOVÉ REVITALIZÁTORY VODY
Celostní harmonizace a revitalizace vody
Naturesa.cz

Osobní průtokový revitalizátor vody Gold

Voda s kvalitou pramene:
Osobní průtokový revitalizátor vody Gold je vyroben z mosaze a je pozlacený
24 karátovým zlatem. Vnitřní struktura sestává z pyramid z leštěného
křišťálu a komponentů z drahých kamenů a borosilikátového skla, vytvářející
vysoce stabilní energetické pole. Základní revitalizačním principem produktu je
vír vody. Vzhledem k uspořádání komponentů, materiálů a vnitřní konstrukci
produktu se průchozí voda dostane do silného víru a tím zvyšuje intenzitu energie
vody. Zařízení tak využívá pyramidální energii a efekt víru k revitalizaci a
harmonizaci vody.

Účinky průtokových revitalizátorů vody:
Prostřednictvím průtokového revitalizátoru uvedeme vodu do vířivého pohybu.
Napodobujeme tím pohyb tekoucí vody v přírodě. Voda se tak silně revitalizuje a
harmonizuje a dochází k přeprogramování její informace. Vytváří znovu
krystalickou vnitřní strukturu stejně jako voda pramenitá. Takto oživená voda
přirozeně hydratuje a regeneruje buňky našeho těla, což běžná balená, či
kohoutková voda nedokáže, vzhledem ke své nižší energetické hodnotě.
Revitalizovanou vodou dochází k dobré hydrataci uvnitř buněk našeho těla a k
uhašení takzvané nitrobuněčné žízně, kterou běžná voda nevyřeší.
Cíleným točením doprava je voda také schopna vázat v těle škodlivé látky a
dopravovat je ven.
Možnosti použití průtokového revitalizátoru Gold:






Cestovní sada - Travel Kit
Vodovodní kohoutek
Sprchový kout a u vany
Stolní filtr
Zahradní připojení

Funkčnost a výhody:








Revitalizace a harmonizace vody
Výrazně jemnější a svěžejší chuť vody
Navrácení přirozené krystalické struktury vodě
Zlepšení buněk vody a vyživovací absorpční kapacity - hydratace buněk
Stabilní bioenergie
Energeticky čistý provoz - bez elektřiny, chemikálií, magnetů…
Bezúdržbovost

Velikost:
Délka : 61 mm
Průměr ø : 55 mm
Průtok vody l / min: 12
Hmotnost : 0,36 kg

Vír jako přírodní jev a jeho užití při revitalizaci, harmonizaci a dynamizaci
energie vody:
Fenomén víru se v přírodě vyskytuje v mnoha projevech - ve formě tornád, toků
divokých řek, mořských vln, energetické formy galaxií atd. Dokonce i krev v
našich žilách proudí ve vírech.

Efekt revitalizace a dynamizace vody prokázaný na vyfotografovaných
krystalech vody před (vlevo) a po (vpravo) revitalizací vody:

Průtokové revitalizátory vody Master Home

Voda s kvalitou pramene. Revitalizátor Master Home je speciálně navržen tak, aby
svým připojením na hlavní uzávěr vody dodával revitalizovanou vodu pro celý
dům, byt či objekt. S vestavěným zařízením Master Home můžete využívat výhod
upravené vody v kvalitě přírodní pramenité vody z každého kohoutku, sprchy atd.
Průtokový revitalizátor vody je vyroben z mosaze. Vnitřní struktura sestává z
leštěného křišťálu, komponentů z drahých kamenů a borosilikátového
skla, vytvářející vysoce stabilní energetické pole. Základním revitalizačním
principem produktu je vír vody. Prostřednictvím průtokového revitalizátoru
uvedeme vodu do vířivého pohybu. Napodobujeme tak pohyb tekoucí vody v
přírodě.

Možnosti použití průtokového revitalizátoru Master Home:


Domy, apartmány, byty, obytné i firemní prostory

Funkčnost a výhody:





Revitalizace a harmonizace vody pro pití, vaření, koupání, sprchování, praní
atd.
Výrazně jemnější a svěžejší chuť vody
Navrácení přirozené krystalické struktury vodě
Zlepšení buněk vody a vyživovací absorpční kapacity - hydratace buněk těla







Odstranění vápence
Snížení spotřeby mycích prostředků
Ochrana potrubí a domácích spotřebičů
Energeticky čistý provoz - bez elektřiny, chemikálií, magnetů…
Bezúdržbovost

CENÍK PRODUKTŮ (orientační vč. DPH):
Osobní průtokový revitalizátor vody Gold OSOBNÍ PRŮTOKOVÝ REVITALIZÁTOR GOLD

12.880 Kč

OSOBNÍ PRŮTOKOVÝ REVITALIZÁTOR RHODIUM

14.880 Kč

Průtokové revitalizátory vody Master Home
REVITALIZÁTOR MASTER HOME 1/2“

28.800 Kč

REVITALIZÁTOR MASTER HOME 1/2“ (POZLACENÝ POVRCH)

32.200 Kč

REVITALIZÁTOR MASTER HOME 3/4“

34.800 Kč

REVITALIZÁTOR MASTER HOME 1 “

42.800 Kč

REVITALIZÁTOR MASTER HOME 5/4“

49.800 Kč

REVITALIZÁTOR MASTER HOME 6/4“

78.000 Kč

Výhradní dovozce Naturesa.cz.

Obchodní a poradenské zastoupení:
Ing. Petr Makeš – Zdravý domov
tel.: 608 617 211
mail: info@zdravy-domov.cz
www.zdravy-domov.cz
Brno

