
Nano Pojemnik, dzięki zastosowaniu unikatowej
technologii, zmienia zwykłą wodę

w wodę o

Zawiera mikroelementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu
takie jak wapń, magnez, potas, sód.



Specyficzne uporządkowanie cząstek nano-wody sprawia, że jest ona łatwiej

wyjątkowych właściwościach tzw. nano-wodę. Nano-

przyswajana przez komórki ciała, dzięki czemu sprawniej usuwa z nich zbędne

woda

produkty przemiany materii

charakteryzuje

się

specyficznym

uporządkowaniem cząstek, ujemnym potencjałem
redox i odczynem lekko zasadowym. Ponadto w

Sposób użycia:

procesie przygotowania zostaje wzbogacana jonami

1.

niezbędnymi

do

prawidłowego

funkcjonowania

Przed pierwszym użyciem wlej do pojemnika zagotowaną wodę (ponad 90°C),
zaczekaj aż ostygnie, wstrząśnij i wylej. Czynność powtórz jeszcze 2 razy. Ma to

organizmu, takimi jak Ca2+, Mg2+, K+. Procesy zachodzące w trakcie powstawania
nano-wody sprawiają, że staje się ona bardzo łatwo przyswajalna dla organizmu.

oraz toksyny . Znacząco poprawia przemiany

metaboliczne organizmu, co sprzyja przywróceniu prawidłowej masy ciała.

na celu aktywowanie filtra.
2.

Wlej ponownie wodę, którą później wypijesz, a więc z filtra lub wodę

Nano-woda zwiększa absorbcję składników odżywczych, przyspiesza metabolizm i

butelkowaną i zaczekaj min. 20 – 25 min. Jeśli używasz wody butelkowanej o pH

zwiększa odporność. Pijąc nano-wodę przez dłuższy czas, możesz opóźniać proces

7 i większym, czas kiedy woda jest gotowa do spożycia skraca się do min.15

starzenia się, zapobiegać chorobom i przywrócić stan równowagi w twoim

min. Wypij.

organizmie. Nano-woda jest „wodą życia”, która czyni cię zdrowszym, młodszym i

3.

Sugerowana ilość alkalizowanej wody to 2 l dziennie.

pełnym energii. Nano-woda to woda, która Cię kocha.

4.

Jeśli pojawi się osad, wyczyść go przy użyciu octu.

Właściwości nano wody:

5.

Uwaga nie należy trzymać wody w pojemniku całą noc czy dłuższy czas.



Zwiększa przyswajanie składników odżywczych, moduluje procesy

6.

Filtr do Nano pojemnika- przewidziano na przygotowanie 2000 l wody.

metaboliczne i zwiększa odporność.

7.

Jeśli pojawi się zapach chloru lub inny nieprzyjemny zapach, należy wymienić





Uzupełnia niedobory wapnia, magnezu, potasu i sodu.

filtr.

Opóźnia procesy starzenia się komórek, tkanek i narządów .
Przyspiesza usuwanie toksycznych substancji np. alkoholu, nikotyny z
organizmu






Zapobiega tworzeniu się kamieni nerkowych.
Zmniejsza kwasowość soku żołądkowego, łagodzi zgagę.
Zapobiega zmianom zapalnym błony śluzowej żołądka.
Picie przez dłuższy czas nano-wody zapobiega wielu chorobom narządów
wewnętrznych.



Pomaga przywrócic prawidłowa równowagę kwasowo – zasadową organizmu
przy jego zbytnim zakwaszeniu spowodowanym stresem, nadmiernym
wysiłkiem psychicznym lub fizycznym.

Charakterystyka biochemiczna nano-wody:




Odczyn lekko zasadowy, pH do 9,5.

Czas przydatności do użycia wkładu:

Ujemny potencjał redox, Nano pojemnik w ciągu minimum 15-25 min nadaje

1-2 lat od pierwszego użycia.

zwykłej wodzie potencjał rodox o wartości do - 200mV .

Jeżeli ukaże się osad przylegający do pojemnika należy go wyczyścić gorącą osoloną
wodą. Myć raz w miesiącu.

