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          Planeta nasza pokryta jest w 85% wod¹
                     Ziemia to 15% materii 
               Cz³owiek jest elementem Ziemi
      Nasz organizm zawiera 85% wody 15%cia³o
                    98% wody to osocze krwi

     Skutki odwodnienia i ich wp³yw na organizm:

  1% odwodnienia  - zaczyna siê pragnienie
  3% odwodnienia  - powoduje ból g³owy, puls na skroniach
  6% odwodnienia  - stajemy siê senni, brak orientacji
10% odwodnienia  - zaburzenia psychiczne, zawroty g³owy
15% odwodnienia  - sygna³y elektro-magnetyczne zanikaj¹
20% odwodnienia  - choroby mózgu, mo¿e groziæ œmierci¹

        Woda o czystoœci 000 ppm
i jej funkcje w organizmie cz³owieka

 

 

1/. Rozpuszczanie pokarmu oraz jego transport
2/. Wch³anianie po¿ywienia z jelit i od¿ywianie komórek
3/. Usuwanie szkodliwych poproduktów przemiany materii.
4/. Udzia³ w reakcjach biochemicznych.
5/. Regulacja temperatury cia³a.
6/. Nawil¿anie b³ony œluzowej, stawów, ga³ki ocznej
7/. Oczyszczanie b³ony komórkowej i jej nawadnianie.
8/. Przenikanie do mitohondrii, produkcja p³ynów ATP
                       

CZAS NA ODNOWÊ ENERGII ¯YCIODAJNEJ

Woda posiadaj¹ca zmienion¹ i uporz¹dkowan¹ strukturê na³ado-
wana jest porcj¹ wolnych ujemnych elektronów (ORP)  posiada
moc wnikania, przenikania, penetracji we wszystkie komórki nasze-
go cia³a nadaj¹c im wzorcowe w³aœciwoœci, a tak¿e bardzo skute-
cznie je odm³adzaj¹c. Pozytywne efekty takiego dzia³ania widoczne
s¹ ju¿ po 15 minutach badania ¿ywej kropli krwi. Krwinki czerwone 
odzyskuj¹ swój potencja³ elektryczny,  pozwala im bardziej
efektywnie spe³niaæ swoje funkcje np transportowaæ tlen, chemo-
globinê i inne od¿ywcze substancje na erytrocycie zasadowym.

   

Zmiany zachodz¹ w erytrocytach krwinek czerwonych, ju¿ po 15
minutach od wypicia szklanki 300 ml wody z aktywnym wodorem, 
elektronami ujemnymi, pH 9,32
Takie w³aœciwoœci wody powoduj¹ proces wytworzenia w organizmie
Neutronów i wytworzenia po stronie Mitochondri ¿yciodajnych 
                                      p³ynów ATP. 

 

 o czystoœci 000 ppm. patrz www. 

Pij¹c regularnie wodê zawieraj¹c¹ ujemne elektrony, aktywny wodór
i pH zasadowe w organizmie dochodzi do zakumulowania ³adunków 
w warstwie lipidowej b³on komórkowych, w szczególnoœci w miejscu 
wytwarzania HYDROKSYLI w mitochondriach. Wy³¹cznie tylko
aktywny wodór wraz z elektronami ujemnymi i czyst¹ wod¹ 000ppm
mo¿e do nich przenikn¹æ. Nie dokonaj¹ tego ¿adne z reklamowanych
                                 suplementów.

    

To Twój Wybór 
         Wodór-najwspanialszy noœnik ochrony przeciw rodnikowej

  Aktywny ujemny Wodór to najsilniejszy znany na Ziemi
Antyoksydant znany jako przeciwutleniacz lub antyutleniacz.
 

   “ Urz¹dzenia pozwalaj¹ce przygotowaæ w domowym zaciszu wodê
      o takich w³aœciwoœciach jak¹ otrzymujemy z najczyszczych
      uzdrawiaj¹cych Ÿróde³ na Ziemi.
      W przysz³oœci bêd¹ czymœ tak normalnym jak posiadanie 
      szklanego czajnika do przegotowania wody “

             Elektrolizer 
Przyrz¹d  do przeprowadzania 
          elektrolizy w wodzie 
 

 biuro@generatornanowody.pl

 
www.generatornanowody.pl

 
 

ZAPRASZAM DO KONTAKTU
             ADAM REWATII

           tel. 664 562 020

Wynalazca Autor i Twórca Technologii
  *Generatora NanoWody Red-Ox i
     *Systemu NanoFiltracji RO AR

 

 Tworzy ¿ycie, Oczyszcza, Transportuje, Reguluje

     System NanoFiltracji Wody RO AR

 
 



    STRUKTURA WODY I W£AŒCIWOŒCI

Cz¹steczki wody jako moleku³y ³¹cz¹ siê wzajemnie, 
a po³¹czone, ze sob¹ moleku³y nazywane s¹ klastrami
          ( jedna komórka wody to 440 klastrów). 

      W wodzie wodoci¹gowej, butelkowej klaster sk³ada siê
z12-20 moleku³ a czystoœæ wody  od 280 do 450 ppm. 
Ich struktura nie pozwala na swobodn¹ penetracjê wody 
i wch³anianie, przenikanie przez b³onê komórkow¹ z powodu 
zbyt du¿ej wielkoœci moleku³, dochodzi do zaœluzowania b³ony
komórkowej a zarazem do odwodnienia organizmu i powstania 
pleœni, dro¿d¿y ,grzybów i d³ugotrwa³ej przewlek³ej choroby....
      Obecne metody oczyszczania wody filtrem  osmotycznym
wykazuj¹ moleku³y o wielkoœci 6 do 12 i o czystoœci wody 
50 ppm, lecz ta wielkoœæ moleku³y w dalszym ci¹gu równie¿ ma
problem z przenikaniem przez b³onê komórkow¹.
W tym przypadku b³ona komórkowa z oporem i du¿ym
wydatkiem energii zaczyna proces przepuszczania moleku³y 
przez b³onê komórkow¹. 
      Przy zastosowaniu systemu mojego autorstwa nanofiltracji 
wody RO AR wielkoœæ moleku³y od 3 do 6 moleku³,otrzymujemy
wodê o czystoœci 000ppm. Po poddaniu procesowi jonizacji
przegotowanej wody w Generatorze NanoWody Red-Ox
otrzymujemy najmocniejszy Antyoksydant w postaci Aktywnego
Wodoru Elektronów Ujemnych , pH 8,30 do 9,35 wielkoœci mikro
-moleku³  i czystoœci wody 000ppm
       W wyniku spo¿ywania tej wody nasz organizm jego system 
informacyjny w mózgu odbiera informacje, ¿e jest to
woda czysta (H2O) i natychmiast skierowuje j¹ do uk³adu 
limfatycznego. 

Woda o takich  w³aœciwoœciach i o mikro-moleku³ach 
bez oporu przenika przez b³onê komórkow¹ oczyszczaj¹c, j¹ ¿e
œluzu, z toksyn i zwi¹zków  truj¹cych, natychmiast dostaje siê 
do mitochondri, naszej elektrowni i wytwarza energie, 
                    ¯YCIODAJN¥ o nazwie ATP.... 

Funkcje Generatora NanoWody Red-Ox
* Nano Woda Zasadowa
* Nano Woda Kwasowa
* Elektroliza wody zasadowej
* Nano Woda srebrna, z³ota, cynkowa
* Koloidy srebra, z³ota, platyny-irydu
* Jony srebra, z³ota, platyny-irydu
* Kwarko jony srebra
* Inhalacja hydrooksydacyjna czystymi cz¹steczkami
  wodoru i tlenu atomowego (metod¹ mini hyperbarii)
* Nano Wody mieszane z³ota, srebra
* Nasycanie olejów aktywnym wodorem
* Zasilanie NanoWody polem magnetycznym 
  (przyspieszacz cz¹stek elektronów)
* Energetyzowanie Wody fotonami œwiat³a
  (utrzymywanie stabilnoœci cz¹steczek struktury wody)
* Elektrolity zio³owe
  ( ¿ywe enzymy z pokrzywy, mniszka lekarskiego,
  babki lancetowej, dzikiej ró¿y itp..
* Elektrolity natury 
  (mumio, ziemia okrzemkowa, czarny krzemieñ itp
* Dyfuzja wody ( demineralizacja)
* Woda ciê¿ka ( deuter ujemny)
* ORMUS-ORME ( Bia³e Z³oto) roztwór koloidalny
  z³ota, bogaty w pierwiastki ( z³oto, rod, iryd, ruten)
* Holopatyczne wgrywanie wzorcowych informacji
  NanoWody
* Mobilnoœæ Generatora.

  
  

EFEKTY PICIA WODY Z  AKTYWNYM WODOREM

* Dziêki w³aœciwoœciom mikro-moleku³ usuniesz:
  œluz, toksyny, z³ogi stresowe,oczyœcisz b³onê komórkow¹,
  nawodnisz ca³y organizm, przerwiesz podzia³ komórek,
  a zarazem zatrzymasz postêp starzenia siê.
* Szyszynka jej wibracje, drgania wzrosn¹ 2 krotnie
* Zyskasz now¹ energiê ¿yciow¹
* Odkwasisz organizm w szybkim tempie
* Uregulujesz uk³ad pokarmowy 
* Na³adujesz ³adunkiem ujemnym polipy
* Zwiêkszysz odpornoœæ psychiczn¹  na lêki i stres
* Polepszysz wyniki w sporcie ( regeneracja p³uc)
* Poprawisz zdolnoœæ koncentracji i myœlenia
* Unormujesz wagê swojego cia³a
* Zwiêkszysz wch³anialnoœæ minera³ów, witamin, bia³ek,
  t³uszczów, skrobi, wêglowodanów itp...
* Uodpornisz siê na dzia³anie bakterii, wirusów, paso¿ytów
  grzybów, dro¿d¿y i wszelkiego rodzaju pleœni.
* Bêdziesz lepiej wypoczywa³ a sen nie bêdzie przerywany
 
       

 

Alkalicznoœæ krwi cz³owieka wynosi od -50 do -200mV
                    
                         POTENCJA£ REDOX 
(ORP) Oxidation Reduction Potencjal ,potencja³ oksydacyjno-
redukcyjny, utleniania-redukcji. To pomiar zdolnoœci do 
oddawania lub przyjmowania elektronów przez jony lub 
czasteczki,wyrazony w miliwoltach ( mV). Równowaga 
pomiêdzy utlenianiem a antyutlenianiem to +200mV
       Wartoœci dodatnie od +200mV i wiêcej to utleniacze, a 
wartoœci poni¿ej +200mV do wartoœci ujemnych to antyutlenia-
cze czyli ANTYOKSYDANTY. Im bardziej ujemy potencja³
Redox, tym woda posiada wiêksze w³aœciwoœci redukuj¹ce 
wolne rodniki, chroni¹cei regeneruj¹ce organizm
(równowaga kwasowo-Zasadowa).

Generator NanoWody Red-Ox zosta³ tak zaprogramowany
 by przygotowaæ i wytworzyæ wodê o parametrach bezpie-
 cznych i analogicznie do parametrów optymalnych krwi.
 Redukuje wodê od +200 do (minus) -200mV o odczynie
 pH 8,5 - 9,35 i czystoœci wody 000 ppm 

          

       

       Dla przyk³adu pH krwi wynosi 7,4. woda wodoci¹gowa
 jej pH 7.0  W tym momencie nale¿y sobie uœwiadomiæ, ¿e
 wszystko co spo¿ywamy poni¿ej wartoœci 7,4 jest z natury
 zakwaszaj¹ce organizm, a co powy¿ej 7,4 pH jest alkaiczne 
 zasadowe zdrowe dla naszego organizmu.
 Zasadowa woda wytwarzana jest w procesie elektrolizy wody. 
     W elektrolizie nastêpuje przepuszczenie napiêcia elektry-
 cznego. Nastêpuje zachodzi podzia³ cz¹steczek wody H2O
 na dwie czêœci jony wodorowe H+ i jony Hydroksylowe OH-
     
 Wszystko po to by w organizmie wytworzy³a siê wiêksza 
 iloœæ NEUTRONÓW - STAN PE£NEGO UZDRAWIANIA   
  

            Pamiêtaj... RAK - NOWOTWÓR nie istnieje.....
 jest to zwyk³a infekcja PLEŒNI, która doprowadza do tworzenia
           nad¿erek, wrzodów, guzów, sepsy,  bia³aczki itd....

Uwaga:
b³êdem jest jonizowanie wodny wodoci¹gowej lub wody
butelkowanej i jej spo¿ywanie. Nie jest ona oczyszczona. 
Jest Wod¹ surow¹ wych³adzaj¹c¹ zanieczyszczon¹ chemicznie,
Posiada  zwi¹zki chorobotwórcze. W momencie jej spo¿ycia
mózg przekierowuje j¹ do uk³adu pokarmowego rozpoznaj¹c wodê
jako roztwór, w wyniku czego nastêpuje od¿ywianie miêdzy komór-
kowe, tworzy siê œluz itp. System odpornoœciowy traci energiê 
przez ci¹gle odwodnienie organizmu ..
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