„Nincs se ízed, se szined, se zamatod, megízlelnek, de nem lehet

megismerni Téged,
nem szükség van rád az életben, az élet maga vagy."

Revitalizált víz előállítása

Milyen Vizet Iszunk?
A víz él, ahogyan azt az ő természetes környezetében találjuk. Amikor pedig felhasználjuk,
annak mélyebb megértése nélkül tesszük, hogy mi is a víz valójában.
A vízzel különböző dolgokat teszünk:
•

Átpumpáljuk több kilométer hosszú egyenes és keskeny csővezetékeken;

•

Gyakran, magas nyomású turbinapumpákat is alkalmazunk;

• Rengeteg 90 fokban történő elfordulásra, erőteljes irányváltásra kényszerítjük a
csővezetékeink sarokcsöveiben.
Mindez a vízzel a következőt teszi:
•

Elveszíti Életerejét;

•
•

Védtelenné válik a baktériumokkal és vírusokkal szemben;
Elveszíti öntisztító képességét;

• Elveszti azt a szabadságát, hogy azt az ösztönös vágyát követhesse, hogy spirálokban és
örvényekben haladjon.
Ennek eredményeképpen, a víz "halottá, lustává" válik amint baktériumok telepednek meg a
csővezetékben. Ilyenkor klórt adnak hozzá, ami a legtöbb baktériumot - minden rosszat és jót
egyaránt!!! - elpusztít a vízben.

Richard C. Sweeting, MD bővebben ír erről:
"Amikor a Klór kapcsolatba kerül a szerves anyaggal, vajon feloldódik-e a vízben, vagy
esetleg sok különböző halogenidált vegyületet formál a beleinkben? A legtöbb kutató orvos
úgy hiszi, hogy mindez biztonságos, de mi most keményen megtanuljuk azt, amit mindig is
gondoltunk, hogy amikor ilyen módszerekkel akadályozunk meg egy betegséget, meg is
teremtünk vele egy másikat."
Callum Coats, a Living Energies (Élő energiák) könyv szerzője azt állítja, hogy: "A
vízkezelés jelenlegi módszerei megölik a vizet, mely végül elpusztítja azokat az
organizmusokat is, melyek folyamatos vízivásra kényszerítenének minket. Így valójában,
amikor klórozott vizet iszunk, akkor sterilizáljuk vérünket, és ez által készítjük elő magunkat
betegségek támadásának."
Vegyen egy pillantást a Leading Edge Research Group weboldalára. Ez az oldal további
információkkal tud szolgálni a klórról és a fluoridról. Megtalálhatóak rajta azok a
márkatermékek, melyek ezeket a vegyszereket szinte már egyfajta bűncselekményként
alkalmazzák az emberiség ellen.
1993-tól kezdve vezetnek olyan tanulmányokat, beleértve a Health Canada által támogatott
Great Lakes Basin rákkutatási tanulmányokat is, melyek kimutatták, hogy a klórozott víz
egyáltalán nem véd megfelelően sem a rák, sem pedig más egészségi probléma rizikójával
szemben.

A Vízszűrő Rendszerek Miért Nem Elegendők?
Mindinkább egyre több ember válik tudatossá arról, hogy a víz biztonságos fogyaszthatósága
érdekében, a vízellátást biztosító szolgáltatás víztechnológiai módszerein kívül, további
vízkezelés is szükséges. Sokan úgy gondolták, hogy erre majd a házi szűrőrendszerek
biztosítanak megoldást.
Sajnos nem! A szűrés még mindig hasznos lehet; de önmagában az nem biztosít jó minőségű
és biztonságos vizet.
Szükséges megtanulnunk, hogy miképpen védhetjük meg magunkat azon súlyos betegségek

kihívásaival szemben, melyek a természet és a Kozmosz alaptörvényeinek, a mi civilizációnk
általi meg nem értéséből kifolyólag származnak.
Bármilyen "tiszta" vizet is kapunk egy fizikai vagy kémiai szűrési eljárás során, az előzőleg
említett stressz-energiák akkor is benne maradnak, a Víz még mindig ugyanazzal az alacsony
oxigénszinttel fog rendelkezni, és sajnos továbbra is "halott" Víz marad. Éppen ezért
feltétlenül szükséges, hogy ezektől a stressz-energiáktól mentes vizet fogyasszunk.
Éppen erre a problémára nyújt megoldást a Víz-Revitalizáló, mely megtisztítja a vizet a nem
fizikai - nem kézzel fogható - szennyeződésektől is, továbbá újraéleszti a rajta
keresztüláramló Vizet, mely ezáltal újra egy Tudatosan Gondolkodó Intelligens Élő Vízzé
válik, melyben az oxigén-szint megnő a víz eredeti természetes oxigénszintjére, ami
tulajdonképpen elengedhetetlen szervezetünk tökéletes működéséhez. A Revitalizált Víz a
"halott" Vízzel ellentétben, visszakapja eredeti öntisztító képességeit, melyeket folyamatosan
alkalmazva szervezetünkre is kifejt, majd amikor ez a csodálatos víz szervezetünkön keresztül
visszakerül a környezetünkbe, ott tovább folytatja Revitalizáló hatásait, és szépen megtisztít
minden útjába kerülő szennyeződést!
Az így kapott Élő Víz, már teljes mértékben mentesült ezektől az egészségünkre káros
energiáktól, oxigénnel telítetté válik - ami a sejtek megfelelő működéséhez elengedhetetlen -,
újra "ÉL", tudatos és intelligens, továbbá visszakapta eredetileg természetes képességeit.
Ez az Energetizált Víz így minket is képessé válik feltölteni energiával és kitisztítani belőlünk
a szennyeződéseket. Mindezek után pedig, visszajutva a csatorna-rendszerekbe - ahol szintén
tisztítja a csöveket, mivel a Revitalizált Víz mindig Revitalizált MARAD, és folyamatosan
alkalmazza képességeit -, majd kijutva a természetbe, tovább tudja végezni különleges
Tisztító és Revitalizáló folyamatát, mely által Környezetünk is egyre Tisztábbá és
Energetizáltabbá válik!

Revitalizált Fordított Ozmózisos Víz!
"Öt gallon fordított ozmózis vizet vettem az ozmózistartályból az - EVR - fürdőszobai
egységen keresztül, és azt vettem észre, hogy a jégkockák kivételesen tiszták lettek - könnyen
át lehetett látni rajtuk - míg azok eddig mindig zavarosak voltak!"
Hogyan lehet az, hogy egy olyan extrém szűrési eljárással, mint a fordított ozmózis rendszer,
még mindig zavarosak maradnak a jégkockák? Hogyan lehet az, hogy a Víz-Revitalizáló
annak ellenére, hogy nem szűr ki a vízből semmilyen részecskét, kristály tiszta jégkockát
biztosít? Hát úgy, ahogyan a barna szennyvíz a Víz-Revitalizálót használva egészen tisztává,
átlátszóvá alakul, és mindez bármilyen szűrő használata nélkül történik.

Miért Különleges a Revitalizált Víz?
• A víz a Revitalizálást követően lágyabbá válik, használata által elkerülhető bőrünk
fürdés utáni kiszáradása és a klórozott víz általi irritációja is;
•

A ruhák tisztára mosása kevesebb mosószert igényel és jobb eredményt képes nyújtani;

• Minimalizálja, vagy kiküszöböli a kalciumot és a rozsdát. A csövek így kevesebb
karbantartást igényelnek és lényegesen megnő élettartamuk. Ez pedig pénzmegtakarításhoz is
vezet;
•

A víz íze kellemessé válik, ezért élvezetesebb lesz fogyasztani;

• Rendkívül gyorsan megszűnik a klór íze és szaga, ami a gyorsabb kioldásnak
köszönhető;
• Megszűnik az iszap a csatornarendszerben az újjáélesztett víz természetes erejének
következtében;
• Használat után a Revitalizált Víz pozitív rezgése, vagy frekvenciája visszakerül a
felszínre, a tavakba, folyókba, és az óceánok mélységeibe;
• A Revitalizált Víz nem veszti el hatását. Több hónapig tárolható, ami pl. vitorlázáskor,
vagy egy lakóautós nyaraláskor nagyon előnyös lehet.

Hogyan Működik a Víz-Revitalizáló?

A Revitalizált Víz megfordítja a polaritását (negatívról pozitívra) az olyan mérgező
vegyületeknek, mint pl. a nehézfémek, féregirtó szerek, nitrátok, stb. Mivel sejtjeink is pozitív
töltéssel rendelkeznek, ezek a pozitív töltésűvé változtatott mérgező elemek nem tudnak
beépülni a testbe, ugyanis sejtek így elektromágnesesen taszítják azokat. Az ily módon
hatástalanított mérgező elemek átmennek a rendszeren és kitoloncolódnak. Ezen kívül, a már
meglévő lerakódott negatív töltésű mérgek is - azáltal hogy a pozitív elektromágneses töltésű
Revitalizált Vízmolekulákhoz vonzódnak - kimosódnak a rendszerből.
Az alábbi két módszert használjuk a víz természetes egészségének helyreállításához:
•

Dupla Spirál Mozgás

A mi kis szerkezetünk segítségével, a vizet egy dupla-spirál áramlási formán vezetjük
keresztül, ami egy erőteljes örvénylő energiamezőt teremt. Az örvényforma a természetben
mindenütt megtalálható a kagylóktól kezdve a növényeken át az antilopok szarváig. Minden
esetben ez az a legtermészetesebb út, mely legkisebb ellenállással rendelkezik ahhoz, hogy a
szabadon-áramló víz megtarthassa egészségét és energetizáltságát.
•

Energiával Való Feltöltöttség

Ráadásul, az Víz-Revitalizáló fel van töltve energiával. Részben emiatt is van az, hogy az
erről a vízről készített képek oly sok energiát mutatnak.
A dupla-spiral mozgas es az energiaval valo toltottseg a revitalizalon athalado vizre olyan
hatassal van, hogy az kepes visszanyerni emlekezetet es eletenergiajat, valamint
kristalyszerkezete is rendezette valik.

Kivonatok a Víz Varázsló (Water Wizard) című könyvből - Egy Sokkal
Tudományosabb Magyarázat
Dupla-Spirál Áramlású Cső (Melyet az 1930-as években fából készítettek). - Megjegyzés: A
mi EVR-ünk természetesen nem fából, hanem fémből készül.
"A víz-tömegek egy dupla-spirál áramlású cső mentén, oly módon áramlanak, hogy a
periférián a víz egyéni szálainak mozgása egy elsődleges spirál útján, másodlagos spirális
mozgást vesz fel.
Ez az elrendeződés biztosítja, hogy a centrifugális és a centripetális erők egyidejűleg
alakuljanak ki a cső keresztmetszetében. Ezek az erők a víznél nehezebb részecskék szállítását
végzik, míg a vízáramlás középső részében a víznél könnyebb részecskék haladnak.
Az ily módon vezetett víztömegek kissé felmelegednek a cső belső felszínén történő súrlódás
következtében, ami oxigén kiválasztódáshoz vezet. Ez később a perifériákon koncentrálódik.
Az oxigén kiválásával egyidejűleg, az összes baktérium is a periféria felé vándorol, mivel a
keresztmetszet közepén az életfeltételek már nem ideálisak. A baktériumokkal együtt a többi
szennyező részecske szintén a cső perifériája felé halad.
A víz így könnyedén és egyidejűleg megtisztul a lerakódott anyagoktól.

A Dupla-Spirál Cső Áramlási Dinamikája
Miután a baktériumok az életben maradásukhoz nélkülözhetetlen oxigént keresik, kikerülnek
a perifériára, ahol külső tényezők nem érik őket, és a helyi oxigén koncentrációja miatt
semmisülnek meg.
Ily módon szerencsére pontosan azok a patogén baktériumok, melyek az oxigéntöbbletre
érzékenyek megsemmisülnek, míg a nem-patogén baktériumok, melyek nem károsak, hanem
sok esetben még előnyösek is, bizonyos mértékben megmaradnak.
Miközben a felvett oxigéntartalom különválik a széntől - amit minden víz tartalmaz -, a víz
felületi feszültsége fizikailag leredukálódik és a víz közepe egy egyszerű spirális mozgásban
halad előre (örvénylő mozgást végez a hosszanti tengely mentén).

A felületi feszültség fizikai csökkenése egy mechanikai gyorsulásban nyilvánul meg, mely
öntisztításhoz és a víztömegek központi gyorsulásának energetikai változáshoz vezet.
Másfelől, ez az energiafeltöltés segíti elő a középpontban felgyorsított testek, és az energiában
gazdag víz közötti egyensúlyi folyamatok kapcsolatát, valamint növeli a későbbi folyamatok
eredményességét.
Az ez után szimultán hűlő részecskék elkülönülnek, majd ismét a periféria irányába indulnak.
Ott az oxigénnel összekeverednek, és további energiák formájában a központilag-felgyorsult
vízzel újraegyesülnek. Azok az anyagi részecskék melyek nem kerültek be a középpontba, a
túlsúlyban lévő mechanikai nyomás miatt kinyomódnak a cső falának belső felszínére, és ott
egyesülnek az eredeti fa nyers anyagával amelyből a cső eredetileg készült.
Az így megerősített fa rostjai a vasnál is sokkal tartósabbá válnak. Ismét egy természetes
folyamatról van szó, melynek működési elvei lényegesek a hajszálerek kialakulásában. A
hajszálerek nem csak önmagukat hozzák létre, hanem védik is magukat az ártalmas
behatásokkal szemben.
A teljes víztömeg felgyorsulásának eredményeként, ami leginkább a dupla-spirál áramlású
csőnek köszönhető, nagyobb víztömeg tud áramlani, mint egy sima falú csőben, és az oxigén
hatásának köszönhetően, a víz átfogó öntisztítása és önsterilizálása történik, melynek
minősége az energia zavartalan felépülésén keresztül állandóan nő, ahogyan az saját ösvényén
halad.

Ez a Következők Miatt Lehetséges
Ahogyan felgyorsulnak, a középpont felé haladó víztömegek egyidejűleg vannak hűtve, és
ennek eredménye, hogy a szénből kiszabaduló gázok koncentráltakká válnak az áramlási
tengely mentén - ott ahol a legalacsonyabb hőmérséklet uralkodik. Ez a koncentráció a
perifériák irányában csökken. Az oxigén a cső perifériája környékén koncentrálódik, eléri
legagresszívebb állapotát amikor a melegebb csőfallal érintkezik, és a két alapanyag közötti
kölcsönhatás megnövekszik.
Ez következésképpen létrehozza a fent említett kölcsönhatásokat, melyek minőségileg
megemelik a vizet és a fát - vagyis a cső anyagát - egyaránt. Az idők folyamán a víz sok
központi áramának relatív térbeli eloszlása és a csőfal felszínén történő kölcsönhatások miatt
egyensúlyi állapotba kerülnek. Ekkor ezek a folyamatok abbamaradnak - a víz éretté válik, a
fa és a víz egyaránt szinte teljesen immunissá válik az ártalmas külső behatásokkal szemben.
Ameddig az oxigén a cső perifériális részében helyezkedik el, az ott uralkodó
vízhőmérsékletből kifolyólag, a szabad szénsav részecskéi a víz belső részének
határzónájában gyűlnek össze. A víz megkötött formájú szenet tartalmaz, szükségszerűen
felhalmozva azt a középső tengelyen, amely így szénnel telítetté válik. A kialakult
elrendeződés által, különlegesen kialakított övezetek jönnek létre: az agresszív oxigén
részecskék a víz belső részének külső határ rétegén, a legagresszívabb széndioxid részecskék
a középső részén - melyek egymás között egy olyan folyamatos és közvetlen kapcsolatban
állnak, aminek hatására energiák alakulnak.
Ezek továbbmennek a cső központi tengelyének irányába, a víztömegek központi
gyorsulásának és a hőmérséklet csökkenésének köszönhetően.

Két Keringési Ciklus Alakul Ki a Cső Keresztmetszetében
•

A víz mechanikai keringése;

• Azoknak az energiáknak az ellen-cirkulációja, melyek akkor keletkeznek, mikor az
oxigén agresszív részecskéi összeütköznek a szabad széndioxiddal.
Az energiának ez a cirkulációja egy elektro-dinamikus folyamat formájában mutatkozik meg.
Ez nem a cső falainál történik, hanem a víz belső részének határzónájánál, nem károsítva a
csövet magát, de a fizikai, anyagi, energetikai és immateriális tulajdonságok minőségének
javításával jár.
A dupla-spirál áramlású cső megnemesíti és finomítja a rajta keresztülhaladó anyagot,
ahogyan például a gyenge minőségű olajakat is tökéletesíti az áramlás során.
Az olvasztást követően ilyen módon szállított vas-érc egy magasabb osztályú vasat adott,
mivel a szállítási folyamat során, az ércben lévő oxigén új szénvegyületek alakulásával
felhasználásra került (ezt hívják redukciós folyamatnak). Ez hozzájárul a szén magasabb
rendű elrendeződéséhez - a vassá váláshoz. "

Víz-Revitalizáló (EVR)
A különböző típusú és méretű Víz-Revitalizáló modellek a konyha, a fürdőszoba, vagy akár
a teljes ház, iroda, üzem, gazdaság, vagy település Oxigénnel teli, korlátlan mennyiségű
Revitalizált Vízzel történő ellátására alkalmasak.

Egy Forradalmi Újítás a Vízkezelésben
A Víz-Revitalizáló (EVR) alapjául egy forradalmi vízkezelési újítás szolgál. Ennek az új
technológiának az alkalmazása, távol meghaladja azokat a képességeket, melyeket bármilyen
vízszűrési rendszer, desztilláló berendezés, vagy fordított ozmózis rendszerű víztisztító eszköz
valaha képes lesz nyújtani számunkra.
Ez az eszköz, a rajta keresztülhaladó vizet egy olyan dupla-spirális mozgásban vezeti, ami egy
erőteljes örvény-energiamezőt hoz létre. Ezt az eljárást alkalmazza az Anyatermészet is saját
természetes módszereként, hogy a vízben energiát állítson elő. Ennek egyik eredményeként,
újra létrejön a víz természetes öntisztító képessége, így a víz molekuláris szinten újrarendeződik.
A Víz-Revitalizáló helyre fogja állítani vizünk egészségét. Élettel fogja azt feltölteni, és
visszaadja neki eredetileg kitűnő ízét.

A Víz-Revitalizáló Működésének Fő Alapelvei
A Víz-Revitalizáló az erőteljes örvény-energiamező "ÁRAMLÁSI DINAMIKA"-ján,
valamint egy energia-átvitelen keresztül a vizet átalakítja, és helyreállítja annak ösztönös
képességeit. Ezen képességek egyike az öntisztulás.
A dupla-spirál áramlási forma által teremtett örvényenergia a Természet ősi bölcsességét,
valamint egy kis Kvantumfizikai segítséget felhasználva, visszaállítja a víz természetes
életenergiáját. Ennek egyik fontos eredménye a víz oldott-oxigén tartalmának jelentős
növekedése annak eredetileg természetes szintjére.
A Dupla Spirál Áramlási Forma Képe a Víz-Revitalizáló Belsejében
A Víz-Revitalizáló belsejében a víz egy dupla-spirál áramlási formát vesz fel. Ezzel hozza
létre apró örvények sokaságát, ami a vízben egy erőteljes örvény-energiamezőt eredményez.
Ebben a folyamatban a víz egyidejűleg energetizálttá is válik azáltal, hogy szupertöltést ad
önmagának. Az így létrejött Revitalizált Vizet hívhatnánk akár folyékony Fénynek is! Így
tapasztalhatjuk majd, amikor fogyasztjuk.

Mindez a Víz-Revitalizáló belsejében történik.
A konyhai és a fürdőszobai modellek könnyedén rácsatlakoztathatók a konyhai-, fürdőszobai
és zuhany-csaptelepekre, azoknak mintegy jellegzetességeikként. De vannak még modelljeink
az egész ház, valamint ipari méretű felhasználás számára is sok különböző méretben, melyek
közvetlenül a fő vízvezetékre csatlakoztathatók..
A Revitalizált Víz egyáltalán nem gyengíti az alábbi víztisztítási technikák pozitív hatásait,
valójában tökéletesen együttműködik velük:

•

Forralás

•

Desztillálás

•

Mély-fagyasztás

•

Szénszűrés

•

Fordított Ozmózis (R/O)

•

Besugárzás

•

Kémiai Tisztítás

A normál csapvíz a legtöbb esetben nagyon alacsony frekvenciával rendelkezik, ugyanis
megrongálódott, így "beteggé és lustává" vált. A Revitalizációs Folyamaton keresztül, a
csapvíz frekvenciája egy olyan szintre emelkedik, ami az eredetileg természetes szint a víz
számára. Az a hatalmas különbség, melyet ez az eljárás eredményez, rögtön megtapasztalható
már úgy is, hogy a víz lenyelése különlegesen könnyűvé válik.
Mindez azt jelenti, hogy csapvizének Életereje felemelkedik egy magasabb szintre, és ezzel
együtt az ön Életerejét is egy magasabb szintre juttatja. Képessé fog válni ennek az új
élénkségi szintnek az alkalmazására. A halott Víz és az Élő Víz közötti különbséget könnyen
meg tudja majd tapasztalni, például amikor hazatér egy utazásról és a Zuhany EVR VízRevitalizálót alkalmazva vesz egy kellemes fürdőt otthonában.

Az Élő Víz-Rendszerek Előnyei
A Revitalizált Víz
• Könnyedén beépül a testedbe és könnyen megemészthető (a csapvízzel, vagy a
palackozott vizekkel ellentétben), és nem lötyög a gyomorban;
•

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;

•

Oxigenszintje az eredetileg természetes szintre emelkedik;

•

Termeszetes módon lugossa valik, igy helyreall a PH-erteke;

• 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 és növényeink új ÉLET-energiát kapnak;

•

Magas fenykibocsatassal, több méteres Auraval rendelkezik;

•

Tökéletesen működik együtt bármilyen szűrő, vagy vízkezelő rendszerrel;

•

Az eloo viz hosszan megtartja hoo mersekletet,
ő ű
így el nyös lehet a f tési rendszerekben

•

Nem igényel karbantartást és nincsenek fenntartási költségei;

•

Nem képez mellékanyagot;

•

A revitalizálón magas hőmérsékletű víz is átvezethető.

is;

Zuhanyzás és Mosás Revitalizált Vízzel
•

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.
A Víz-Revitalizáló használata által Segítő / Gyógyító kezet nyújthatunk minden folyó, tó és
óceán, valamint a földalatti vizeink számára, segítve ezzel a Földanya gyógyulását, ugyanis a
Revitalizált Víz, a használata után is Revitalizált MARAD és tovább alkalmazza újonnan
visszakapott képességeit!

Érdemes Megfigyelni az alábbiakat Revitalizált Víz Használata Során
•

Ha kemény a vizünk, átalakul-e az lágy vízzé?

•

Ha fogkövünk alakult ki, mi történik vele most? Átalakul-e az egy fehér lerakódássá?

• Milyen így a víz íze, és milyen érzés a szájban, milyen könnyű lenyelni, lötyög-e a
gyomrunkban miután már jó pár pohár vizet megittunk?
•

Vízkőtleníti-e a kávéfőzőnket?

•

Eltávolítja-e a szennyeződéseket a csempéről, vagy máshonnan?

• Könnyebb-e az edények öblítése és kevesebb mosószer kell-e (tipikusan a mosogató
mennyiségének fele szükséges, de lágy vízben a mennyiség könnyen csökkenthető)?
•

Az ezüst és aranygyűrűink elkezdenek-e fényesedni?

• A víz szaga és íze a zuhanyzás közben kellemesebbé válik? Energikusabbá válunk-e a
zuhany alatt?
•

Kevesebb sampont kell-e használnunk (felét, vagy még kevesebbet)?

•

Zuhanyzás után hajunk lágyabb-e és talán nem olyan töredezett?

•

Bőrünk lágyabbá vált-e?

•

Pár nap/hét után eltűnnek-e pattanásaink?

• Sütésnél: Hogyan változik a kenyér, vagy a sütemény amikor megkel? Jobban
felemelkedik? Milyen a szerkezete, alakja? Milyen tartós?
• Ha van úszómedencénk, feltölthetjük-e azt élő vízzel? Ez egy csodálatos megtapasztalás
és az is lehet, hogy nem kell semmilyen vegyszert beletenni. Ha teszünk is bele még valamit,
a vegyszerek sokkal ártalmatlanabbakká válnak!
• A mosogatógépek és a mosógépek: Milyen ragyogóan tisztákká válnak és milyen kevés
mosószerrel? A mosogatógép esetleg elkezdi megtisztítani a belső csöveit?
• Ha az edényt belemerítjük a mosogatóvízbe, mennyi buborék lesz a vízben amikor a
megszokott mosószermennyiséget adjuk hozzá szemben azzal, amikor még nem használtuk a
Víz-Revitalizálót? Milyen tiszta és könnyű az edények öblítése? Megszűnik a konyharuháinak
szaga?
• Hogyan változik az átfolyó víz hőmérséklete a Víz-Revitalizáló használatával és
anélkül? Úgyszintén a víz fagypontja és forráspontja miképpen változik?
Az állattulajdonosok felfedezhetik, hogy melyik vizet, ételt… szeretik ösztönösen jobban
kisállataik. Az emberek általában azt jelzik vissza, hogy megszűnt a klórszag és a klóros íz.
Azok az emberek, akiknek a klór bőrirritációt okoz, azt jelzik vissza, hogy a Zuhany (OWR)
Víz-Revitalizáló telepítése után megszűnt az irritáció.

TERMÉK TIPUSOK

---- Teljes Ház EVR - Az Egész Ház Vízellátásához

A Teljes Ház EVR 1/2 inch, 3/4 inch és 1 inch keresztmetszetben létezik és az egész ház
Revitalizált Vízzel való ellátására alkalmas. A Teljes Ház EVR-t a bejövő vízvezetékre lehet
telepíteni. A vízcsőből egy EVR méretű darabot kell kivágni, és az EVR-t annak helyére lehet
beilleszteni. A Teljes Ház EVR-t mindig a méretének megfelelő belső keresztmetszetű
csővezetéken lehet alkalmazni (pl. a Teljes Ház 3/4 inch EVR modellt 3/4 inch belső
keresztmetszetű víz fővezetékre lehet telepíteni). Vörösréz, ill. Rozsdamentes Acél
változatban létezik. Ez az eszköz gondját viseli a víznek az egész házban, és természetesen a
kertben is. Az EVR megrendelésekor, természetesen segítünk lepontosítani a cső
beépíthetőségének lehetőségeit.
Az alábbi képen a cső egy részét eltávolítottuk, hogy látható legyen a Teljes Ház EVR belső

része.
A Rozsdamentes Acél változat menetes végződésű, vas csövekhez való, míg a Vörösréz
változat forrasztható végződésű, réz és műanyag csövekhez való. Mindkét változatot
telepíthetjük bármilyen anyagú vízvezetékre, amennyiben betartjuk az előírásokat: ha fővízvezetékünk anyaga eltér az EVR anyagától, a vízvezetékből kivágott rész mindkét
végződésébe létre kell hozni egy toldást műanyag csőből, és a közé kell telepíteni a Réz, vagy
az Acél EVR modellt. Ez azért szükséges, hogy megakadályozzuk az eltérő fémek közötti
elektrolízis kialakulását.

A Vörösréz EVR szerelése történhet forrasztással, vagy az alábbi képen látható szorítógyűrűs
rögzítéssel is.

A nagyobb (Ipari EVR) modellek elsősorban ipari, nagyüzemi célra lettek kifejlesztve, de
bármilyen felhasználásra alkalmasak lehetnek.

--- A Zuhany EVR - Fürdőszobai változat
A Zuhany EVR-t a zuhanyfej nélkül szállítjuk. Mindössze a meglévő zuhanyfejet kell
leszerelni, majd a Revitalizálót feltekerni a cső menetére, aztán a Revitalizáló másik végére
rátekerni a meglévő zuhanyfejet. Másik lehetőség, hogy a zuhany-csaptelepről a zuhany
csövét le kell tekerni, és a helyére rátekerni a Revitalizálót, majd annak másik végére pedig a
letekert zuhanycsövet kell csatlakoztatni. Az így beüzemelt eszköz segítségével, már
bármikor a nap során részesülhet egy új energiát adó zuhanyzásban, vagy fürdőzésben.

A Zuhany EVR rozsdamentes acélból (316) készült, és rendkívül könnyű telepíteni.
Mindössze a már meglévő zuhanyfejhez, vagy a zuhany-csaptelephez kell hozzáerősíteni. A
képen látható zuhanyfej a terméknek nem tartozéka. Mi NEM értékesítünk zuhanyfejeket,
mivel azzal már a saját igényei szerint, mindenki rendelkezik.
Ennek a szerkezetnek is egy vízáramlás szabályzó van a közepében, mely a vizet
örvénymozgásra készteti. A víz két folyamra osztva, dupla spirál formában áramlik keresztül
az egységen. Ez egy olyan erős örvény-energiamezőt képez, amely a vizet Revitalizálja és
megtisztítja.

----A Konyha EVR - Csapra szerelhető változat

Miután Revitalizálón keresztül iszunk vizet, már mindig csak ezt a vizet akarjuk fogyasztani.
A Konyha EVR teljesen ugyanaz, mint a zuhany modell. A különbség mindössze a
csatlakozásoknál és a kitűnő minőségű olasz kétállású szórófejben van, mely ennek viszont
alaptartozéka.

Szintén könnyedén telepíthető akár a fürdőszobai, vagy más csaptelepre is - tiszta, friss, élő
vizet ihatunk, azzal mosogathatunk, fogat és kezet moshatunk!
Az összes modell könnyen követhető telepítési segédlettel rendelkezik. Külső és belső
menetes csapokra egyaránt esztétikusan felszerelhető a mellékelt műanyag menet-átalakító
tartozék segítségével.

--- Az EVR Víztisztítóhoz - Vízszűrők bármely típusához
Előzetesen már utaltunk arra, hogy miért nem elegendők a fizikai vízszűrő berendezések - és
itt az összes szűrési eljárásról van szó - által nyújtott víz minősége.
Bármilyen "tiszta" vizet is kapunk egy fizikai vagy kémiai szűrési eljárás által, a víz akkor is
még sajnos "halott" marad, alacsony oxigénszinttel, nem is beszélve arról, hogy mivel a
városaink alatti hosszú csőrendszereken keresztül érkezett el hozzánk, magával hozott
mindenféle stressz-energiákat, melyeken útja során találkozott. Éppen ezért feltétlenül
szükséges, hogy ezektől a stressz-energiáktól mentes vizet fogyasszunk.

Amikor a víztisztító készülékünkkel megszűrt vizet még átvezetjük egy EVR-en is, a
Revitalizálón keresztülhaladva az teljes mértékben mentesül ezektől az egészségünkre káros
energiáktól, felélénkül, energetizálttá, természetes oxigénnel telítetté - ami a sejtek megfelelő
működéséhez elengedhetetlen - és újra "ÉLŐVÉ" válik, visszakapja természetes képességeit,
ahogyan az öntisztulást is. Ez az Energetizált Víz, így minket is képessé válik feltölteni
energiával, és kitisztítani belőlünk a szennyeződéseket. Mindezek után pedig, visszajutva az a
csatorna-rendszerekbe, majd így a környezetbe, - mivel a Revitalizált Víz mindig Revitalizált
MARAD - tovább tudja végezni rendkívüli Tisztító és Revitalizáló folyamatát, így
Környezetünk is egyre Tisztábbá és Energetizáltabbá válik!
Ez az EVR típus azoknak lett megalkotva, akik bármilyen típusú víztisztító berendezéssel már
rendelkeznek otthonukban és szeretnék élvezni a Revitalizált Víz csodálatos hatásait is, meg
szeretnék óvni egészségüket, valamint környezetünk egészségét.
Az eddigi tapasztalatok szerint, a legkomolyabb fordított ozmózis készülékhez csatlakoztatott
Víz-Revitalizálón keresztül kapott víz is még tisztábbá és még ízletesebbé válik, nem beszélve
az így kapott Élő Víz testünkre, lelkünkre és szellemünkre kifejtett pozitív hatásáról.
Az EVR Víztisztítóhoz modell a víztisztító műanyag csövére egyszerűen rácsatlakoztatható.
Két 3/8 Inch és két 1/4 Inch méretű műanyag csatlakozóval rendelkezik, így a vastagabb és a
vékonyabb csővel rendelkező vízszűrőkhöz is kiválóan illeszkedik.
Ez a termék is könnyen követhető telepítési segédlettel rendelkezik.

--- Ipari EVR Modellek - Nagyüzemi Felhasználásra
Az Ipari EVR 1 1/2 inch, 2 inch, 3 inch, és 4 inch keresztmetszetben létezik, és egy egész
üzem, szálloda, fürdő, termőföld, kórház, település stb. Revitalizált Vízzel történő ellátására
alkalmas. 1 inch 1 col-nak (2,54 cm) felel meg.
Ezek a különböző nagyméretű modellek, elsősorban ipari használatra lettek kifejlesztve, de
nagyobb házak, esetleg társasházak vízvezeték-rendszerére is tökéletesen felszerelhetők.

Az összes modell rézből készült. Amennyiben kisebb méretű, vagy acél EVR-re van
szükségünk, akkor a Teljes Ház EVR-t tudjuk alkalmazni. Hogy melyik EVR-t alkalmazzuk,
azt a vízvezeték anyaga és mérete határozza meg. Hogy réz, vagy acél csövet kell-e
használunk, azt pedig a meglévő vízvezeték anyaga és szerelhetősége határozza meg. A
rézből készült EVR-eket forrasztással, míg az acélból készült EVR-eket menetes rögzítéssel
kell a meglévő fő-vezetékhez csatlakoztatni. A rozsdamentes acél kivitelű EVR-ek elsősorban
olyan létesítmények (pl. tejüzemek) számára lettek kifejlesztve, ahol előírás a rozsdamentes
csővezeték alkalmazása.
Az alábbi felsorolásban olyan ipari lehetőségeket gyűjtöttünk össze, melyek jelentős
előnyöket élvezhetnek EVR-ek alkalmazása során:
• Szupermarketek és bárki, aki friss termékekkel dolgozik (alkalmazhat EVR-el felszerelt
párásítórendszert);
•

Üvegházak és Kertészetek;

•

Termőföldek Öntözése;

•

Gazdaságok, beleértve a Tanyagazdaságokat is;

•

Arany- és Ezüstfeldolgozó ipar;

•

Kórházak és Gondozó Otthonok;

•

Vízpalackozó Üzemek;

•

Víz és Szennyvíztisztító Telepek;

•

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;

•

Természetgyógyász Központok;

•

Természetes alapú BIO Tisztító- és Illatszer-gyártók;

•

Újrahasznosító telepek.

A termékek árairól , továbbiak a termékekről ,termék kipróbálásáról,
vásárlási kedvezményekről, továbbértékesítési lehetőségről további információ
az alábbi elérhetőségek bármelyikén kérhető.

Megfontolandó:
Pl. a konyhai EVR termék ára maximum másfél év alatt megtérül,
utána ingyen issza élő ivóvízét. /3-4 fős család, napi min. 1,5l/fő vízfogyasztás mellett/

f uture Med

Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.

Együtt az egészségügy jövőjéért!

FUTUREMED Kft. • 2310 SZIGETSZENTMIKLÓS • AKÁCFA
KRT. 17/B
TELEFON/FAX (24) 445-651 • MOBIL (30) 9423 - 551, üzenet: (30) 4116 - 760 • E-MAIL
futuremed@invitel.hu

www.futuremed.hu

ADÓSZÁM 12322187-2-13 •

Alapítva:1997

