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Mottó:
Add fel a palackozott víz fogyasztását ,
hogy Földünk és pénztárcánk zöld maradjon,
egészségünk egyre javuljon.

A Revitalizált Víz / EVR /
Felhasználási területek, és mérési eredmények, tapasztalások
•

Mindennapi háztartási munka, tisztálkodás

•

Üvegházak és Kertészetek; Megnő a termésátlag ,fejlettebbek lesznek a növények

•

Termőföldek Öntözése; Megnő a termésátlag

•

Gazdaságok, beleértve a Tanyagazdaságokat is;

•

Arany- és Ezüstfeldolgozó ipar;

•

Kórházak és Gondozó Otthonok;

•

Vízpalackozó Üzemek;

•

Víz és Szennyvíztisztító Telepek;
"Minden szennyvízkezelő üzemben szerte a világon, használnak fertőtlenítő készüléket (levegőpumpa) azzal a céllal, hogy
táplálják vele a levegőigényes baktériumokat. Ennek az oka az, hogy a levegőigényes baktériumnak oxigénre van
szüksége az életben maradáshoz, és így sokkal hatékonyabban tud tevékenykedni a szennyvízben lévő szennyeződés
lebontásában (emésztés). Minél több oxigén van a vízben, a lebomlás annál gyorsabbá válik."

•

Tejüzemi Vállalatok;

•

Pékségek és Cukrászüzemek;

•

Bio- és Hagyományos Élelmiszer-gyártók;

•

Bio-Zöldség és Gyümölcslevek gyártói;

•

Konzerváló üzemek;

•

Vegetáriánus és Hagyományos Éttermek;

•

Szállodák és Apartmanok;

•

Fitnessz és Wellnessz-központok;

•

Fürdőhelyek és Uszodák; (kevesebb vegyszerhasználat)

•

Természetgyógyász Központok;

•

Természetes alapú BIO Tisztító- és Illatszer-gyártók;

•

Újrahasznosító telepek.

•

JÉGPÁLYA és jég készítése
(Referencia: Hunter Jégkorcsolya Stadion, Newcastle, Austrália)
A revitalizált vízzel készült jég felülete kristálytiszta , a vonalak jobban
láthatók, a jég keményebb, gyorsabb

A referencia pályán csökkent földgáz felhasználás.
Ezzel 1000$ /hó megtakarítás keletkezik. Csökken a CO2 kibocsátás.
A villamosenergia felhasználás 900$/ hó csökkenést mutat .
A mérést 28- 43 C fok külső hőmérséklet mellett végezték.
A jég keménység miatt jég felületének hőmérséklete a -6,5 ° C, a
másodlagos hűtőközeg hőmérséklete -9 Celsius fok,mely nem hat a jég
felületén. A jég kemény és gyors.

• Laboratóriumi vizsgálatok azt mutatják, hogy az EVR megszünteti az e-coli baktérium
jelenlétét.
(Referencia Isaac B. Stoltzfus, Powl's Feed Service, Peach Bottom, Pensylvania, Amerikai
Egyesült Államok)

Vízvitalizáló használata előtt

magas a baktérium , E-coli, nitrát- nitrogén tartalom

Vízvitalizáló használata után nulla a baktérium , E-coli tartalom, csökkent a
nitrát- nitrogén tartalom, és a vízkeménység
• Az EVR használatával nő a víz oldott oxigén tartalma
A városi víz oldott oxigén tartalma kb. 1 ppm.
Az EVR-en átfolyt víz oxigén koncentrációja:kb. 6 ppm, ilyen a természetben a
hegyi forrás
Csökken ill. megszünik a klór mennyisége EVR-en keresztül
Bizonyítékul itt egy kanadai mérési eredmény:

• A csapvíz és revitalizált víz mikroszkóp képe a mellékelt .png fajlban található.

Tapasztalatások
• Változik a víz fagyás és forráspontja.
• EVR –en átfolyt vízzel való bőrápolással (más egyéb kiváltó ok hiányában) csökken ,
megszűnik a bőr viszketése, hámlása , pirossága ,bőrirritációja ( pl. klór).
•

Könnyedén beépül a testedbe és könnyen megemészthető (a csapvízzel, vagy a
palackozott vizekkel ellentétben);

•

Hatásosan szállítja a tápanyagokat a sejtekhez;

•

Hatásosan távolítja el a mérgeket és a testi szennyeződéseket úgy, hogy kiszállítja
azokat a sejtekből;

•

Megfordítja a mérgező anyagok polaritását (negatívról pozitívra), mint pl. a
nehézfémek, féregirtó szerek és nitrátok, ezáltal kiküszöböli azoknak a szervezetre
káros hatásait;

•

Megújult energiát juttat a test véráramába;

•

Az oxigén szintje az eredetileg természetes szintre emelkedik;

•

Természetes módon lúgossá válik, így helyreáll a pH értéke:

•

Eltávolítja az ásványi és rozsdalerakódásokat pl. a kávéfőzőkben, a mosogatógépekben,
a konyhai eszközökben és a vízvezetékben, mivel természetes módon lágyítja a vizet;

•

Eltávolítja a klór ízét, szagát - és természetesen megszünteti káros hatását - és más
szagokat is eltávolít a csapvízből;

•

A Revitalizált Vizet több hónapon - vagy akár éven - keresztül is tárolhatjuk, még akkor
is friss és ízletes marad. Így a belőle készült ételek és italok is tartósabbakká válnak!

•

Házi kedvenceink ill. növényeink új ÉLET-energiát kapnak, többet isznak ill. jobban
nőnek;

•

Magas fénykibocsájtással, nagy aurával rendelkezik;

•

Tökéletesen működik együtt bármilyen szűrő, vagy vízkezelő rendszerrel;

•

Az élő víz hosszan megtartja hőmérsékletét, így előnyös lehet fűtési rendszerekben is

•

Nem igényel karbantartást és nincsenek fenntartási költségei;

•

Nem képez mellékanyagot;

•

A revitalizálón magas hőmérsékletű víz is átvezethető.

• EVR –en átfolyt vízzel való bőrápolással (más egyéb kiváltó ok hiányában) csökken ,
megszűnik a bőr viszketése, hámlása , pirossága ,bőrirritációja ( pl. klór).
•

Lecsökken a bőr szárazsága és irritációja;

•

Tisztább érzés;

•

Lágy, gyöngéd és energiát adó fürdés, vagy zuhanyzás;

•

Lágyabb és megújuló bőr;

•

Lágyabb és fényesebb haj;

•

Testünknek csak minimális szüksége lesz, vagy egyáltalán nem lesz szüksége
testápolóra;

•

Ruháink lágyabbak, tisztábbak és fehérebbek lesznek, már kevesebb mosószerrel is;

•

Edényeink kevesebb mosószerrel is ragyogni fognak, és ha ezüst, vagy arany gyűrűt
hordunk, az is sokkal jobban ragyog majd.

•

Megváltozik a kenyér és a sütemény kelése.

Megjegyzés :A tapasztalások bekövetkezésének gyorsaságát nagymértékben
befolyásolják a külső körülmények ( pl. testünk egészségi állapota, a víz
EVR-be befolyás előtti egyes jellemzői stb.)
Tapasztalataik megélésének körülményeit kérjük osszák meg Velünk.
Fáradozásukat előre is köszönjük.
Az itt leírtak az eddig rendelkezésünkre álló információkra épülnek.
Az eszköz egyértelműen a víz állapotának javítására szolgál .
A javulás mértékének, és az ebből eredő elvárt eredmények elmaradásából eredő károkért
felelősséget nem vállalunk.

