MOLEKULARNY SYSTEM WODNY
WATER LIFE
System do uzdatniania i mineralizacji wody pitnej z wkładem
BIOENERGETYCZNYM.
Powstał w wyniku wieloletnich badań i doświadczeń, oraz dzięki użyciu najlepszych technologii i
materiałów . Zawiera wkłady filtracyjne z materiałów stworzonych przez inżynierów NASA dla potrzeb
lotów kosmicznych. Zastosowany proces filtracji zapewnia doskonałe oczyszczanie wody ze wszystkich
koncerogenów rozpuszczanych w wodzie. Dzięki zastosowaniu specjalistycznych, opatentowanych
elementów uzyskujemy krystalicznie czystą, bezpieczną wodę.
Water Life to najnowocześniejsza i jedyna tak skuteczna generacja systemów uzyskiwania wody pitnej.
Podstawowa zaleta urządzenia jest kikustopniowy system filtracji z końcowym w kładem
mineralizującym i bioenergetycznym, zamknięty w estetycznej, nowoczesnej obudow ie wykonanej z
odpornego na uderzenia tworzywa.

KOLEJNE STOPNIE OCZYSZCZANIA WODY I PRZYGOTOWANIA JEJ DO
BEZPIECZNEGO SPOŻYCIA
Pierwszy Stopień – wkład wstępny wielostopniowej filtracji ok 20mic. Z pianki polipropylenowej. Usuwa

nierozpuszczalne w wodzie zanieczyszczenia mechani czne o rozmiarach powyżej 20 mikronów przedłużając
żywotność kolejnych el ementów urządzenia. Wkład z pianki polipropylenowej należą do najnowszej generacji
wkładów filtracyjnych. Charakteryzują się one ogromną chłonnością. Wkłady z tej serii bardzo dobrze usuwają
piasek, muł, rdzę i inne osady znajdujące się w wodzie wodociągowej i studziennej. Skutecznie chronić ko lejne
element y systemu, gdyż włoknina ma konsystencję pi anki zawierającej w swoim wnętrzu mikropęcherz yki
otwortokomorowe powodujące, że powierzchnia kontaktu wody z masą filtrującą jest wielkości boiska
piłkarskiego.

Drugi stopień – wkłady z granulowanego węgla aktywnego z dodatkowym czynnikiem KDF, który ma
właściwości baktriostatyczne – tworzy swoiste mikroogniwo, wytwarzając jednocześnie pole el ektryczne, w którym
bakterie nie mogą się rozmanażać. KDF działa również bakteriobujczo. Miedź wchodząc w reakcje z jednym z
enz ymów podtrzymujących proces rozmnażania się bakterii, niszczy je. Ponadto dzięki KDF zachodzi wiele reakcji
utleniania i redukcji, zmniejszających stężenie żelaza, ołowiu, arsenu, i kadmu. Skutecznie też są usuwane
siarkowodór i chlor. Czynnik ten zastępuje stosowane powszechnie srebro, stwi erdzono bowiem, że tlenek srebra
może być cz ynnikiem toksycznym i rakotwórczym. Wkłady te zawierają specjalny węgiel spiekony o dużej
zdolności absorpcyjnej chloru i innych lotnych substancji organiczych znajdujących się w wodzie zasilającej
system. Węgiel spiekany ma znacznie większą rozwiniętą powierzchnię właściwą, a także liczbę centrów
aktywnych chemicznie, a tym samym i ok. 25% większą wydajność użytkową od zwykłego węgla aktywnego.
Bardzo dobrze usuwa chlor z wody o dużej zawartości substancji koloid alnych i organicznych.

Trzeci stopień – molekularny system membranowy – usuwa 96-99% wszystkich rozpuszczonych i szkodliwych w
wodzie związków, jak również bakterie, wirusy i pasożyty. W systemie membranowym urządzenie „wyciska wodę z
wody”. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii woda na tym etapie jest w 100% przydatna do
uzdatniania.

Czwarty Stopień – węglowy filtr liniowy – węgiel szlachetny z łupin orzecha kokosowego – usuwa substancje
lotne, nadając wodzie charakterystyczny smak pierwo tnie czyst ej, naturalnej wody z głębokich, bezpiecz nych
źródeł. Węgiel szlachetny bardzo dobrze natlenia wodę.

Pięty Stopień – wkład mineralizujący wzbogaca wodę w minerały oraz pierwiastki niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego. Zaspokaja dzienne zapotrzebowanie organizmu na
substancje mineralne przyswajalne przez człowieka z płynów.
Konstruktorzy systemu podpatrzyli przyrodę. Kiedy woda ma kontakt ze skałami, to nasyca się wtedy minerałami
dokładnie tak samo jak w przyrodzie w naszym urządzeniu woda w kontakcie ze skałami nasyca si ę minerałami.
Dzięki temu zawiera wszystkie te minerały, które są potrzebne dla organizmu ludzkiego, aby mógł prawidłowo
funkcjonować i to w optymalnych proporcjach, szczególnie jeż eli chodzi o zawartość magnezu i wapnia.

Wapń – jest podstawowym składnikiem kości i zębów. Wpływa korzystnie na przemianę materii i jest niezbędny
do utrzymania naturalnej czynności serca i prawidłowej aktywności układu mięśniowo -nerwowoego

Magnez – bierz e udział w ponad 300 procesach biochemicznych i dlatego decyduje o prawidłowej czynności
układu immunologicznego i nerwowo-mięśniowego. Zapobiega chorobom nowotworowym, miażdżycy nacz yń
krwionośnych, zawałom i kamicy nerkowej.

Sód – jest minerałem regulującym nawodnienie organizmu i utrzymującym odpowiednią równowagę kwasowo zasadową ustroju, jest doskonałym moderatorem krwi.

Szósty stopień – wkład BIOENERGETYC ZNY. JEGO DZIAŁANIE SPROW ADZA SIĘ DO:







aktywności cząsteczek wody w organiźmie ludzkim:
zwiększa poziom tlenu:
usuwaniu tłuszczu, związków chemicznych i toksyn z krwi:
usuwania innych zanieczyszczeń z organizmu:
zmniejszaniu poziomu kwasowości w organizmie:
usprawniania systemu nerwowego:

WKŁAD BIOENERGETYCZNY – światło życia, popularnie nazywane FIR (ang. Far. Infrared Rays), jest
niewidocznym promieniowaniem o długości fal od 4 do 1000 mikronów. Dlatego też FIR bywa nazywany
„światłem niewidzialnym”. Jest on także nazywany „światłem życia”, bo to właśnie dzięki niemu na ziemi istnieje
życi e i wszystkie organizmy są od niego uzależnione.
Światło to ma także wpływ na ludzi. Ciało człowieka składa się z około 70% wody. Przejście spożywanej wody
przez „światło życia” umożliwia aktywację, odnowę, reaktywację, rozwój i wzmocnienie wielu organów, które
absorbują te światło. Jest nazywany „Światłem bioenergetyczny m”,. Wszystkie organizmy żywe mają w sobie
wodę i proteiny. Cząsteczki wody przez cały czas drgają. Jeśli cząsteczki wody podda się działaniu
promieniowania o długości fali 8-10 mikronów (jest to długość drgań cząsteczek wody), to można wtedy
zaobserwować zjawisko rezonansu. Pod wpływem tego woda zostaje zjonizowana na OH - i H+. jonizacja ta nosi
nazwę aktywności wody. Obecność aktywowanej wody w organizmie ludzkim podnosi metabolizm i przyspiesza
usuwanie szkodliwych produktów przemiany materii.
Kolejną zasadą „światła życia” jest zwiększenie odporności na wiele dolegliwości oraz spowolnienie procesu
starzenia.
Wkłady BIOENERGETYCZNE są wykonane z mieszaniny 26 materiałów ceramicznych z różnymi tlenkami
mineralnymi. Są one podgrzewane do temperatury 1600C i chłodzone. Swoje właściwości uzyskują dopiero po
ochłodzeniu. Wtedy też mogą wytworzyć bioenerget yczne światło.

Działanie tego światła opiera się głównie na zjawisku rezonansu z molekułami wody. Światło to jonizuje cząsteczki

wody w komórkach i to właśnie dzięki temu poprawia się krążenie krwi.
Wykorzyst ywane są również przy:
 ochronie przed rozwojem niektórych bakterii;
 zmniejszeniu bólu;
 usuwaniu zapachów;
 oczysz czaniu powietrza;
 polepszeniu stanu zdrowia i odporności;
 przyśpi eszeniu procesu odnowy komórek;
 utrzymaniu odpowiedniego poziomu pH w organizmie;
 utrzymaniu odpowiedniego poziomu cholesterolu we krwi;
 utrzymaniu świeżości;
 przy polepszeniu warunków wzrostu rośli
„Światło życia” jest potrzebne już od momentu narodzin. Efekty po użyciu są uzależnione od rzecz ywistych
potrzeb człowieka i jego stanu zdrowia. Kiedy nie są odczuwalne żadne zmiany oznacza to, że organizm jest w
kondycji fizycznej przekraczającej przeciętny poziom.
Uzdatniona woda magazynowana jest w ciśnieniowym zbiorniku, z którego pobierana jest przez osobny kranik
instalowany bezpośrednio na blacie kuchennym lub zlewozmywaku.
Do systemu można dołączyć pompkę, która umożliwia pracę systemu nawet w miejscach, gdzie ciśni enie wody
jest bardzo niskie.

