Siit saab näha videot: kodune allikavee laboratoorium
https://www.youtube.com/watch?v=5Xw-B0b7oLQ
Maitse peale Adya, Vitalizer Plus ja MPower läbimist on väga sarnane allikaveele.
Adya maksab 150EUR 1000L jaoks.
Vitalizer Plus 550eur,
MPower 500eur.
********************. Adya clarity veepuhastustilgad. ********************
ADYA CLARITY TEADUSLIKULT TÕENDATUD KASULIKKUS
* Testitud ja tõestatud sõltumatute EPA-sertifitseeritud laborite tulemused +
Testitud ning tõestatud inimese vereanalüüside puhul
1. Taandab/redutseerib/vähendab 159 kahjulikku tööstuskemikaali, sealhulgas 80
lenduvat orgaanilist ühendit.*
2. Taandab 100% kloori ja taandab klooramiine ja trihalometaane allapoole
tuvastatavuse piiri.*
3. Taandab 99,95% uuritud ravimitest ja narkootikumidest.
4. Taandab oluliselt 79 erinevat põllumajanduslikku kemikaali.
5. Taandab raskmetalle veest ja kehast+
, sealhulgas alumiiniumi, elavhõbedat, pliid
ja arseeni, keskmiselt 40% võrra 30 päeva jooksul.
6. Muudab mürgise kroom-6 vees kasulikuks kroom-3, mis on oluline toiduelement.
7. Muudab mürgise naatriumfluoriidi vees kahjutuks kaltsiumfluoriidiks, mis esineb
looduslikult erinevates vetes.*
8. Tapab 4 tüüpi haigusi põhjustavaid mikroorganisme ja takistab nende kasvu.
Vähendab kuni 99,85% uuritud baktereid, viirusi ja parasiite.*
9. Annab kuni 100 mineraali, mis on organismis kergesti imenduvad.
*Testide tulemused: http://www.waferliberty.com/research.php +
Inimeste kliiniliste uuringute tulemused:
www.waterliberty.com/HeavyMetal30DayStudy.pdf

Veetilkade edulood:
http://www.waterliberty.com/testimonials/adya-clarity-testimonials/

***************. Vitalizer Pluss kuusnurkse vee aparaat. **************
Info kuusnurksest veest.
http://www.aigarsade.com/Kuusnurkne_vesi.pdf
Vitalizer pro pani mu vee ainevahetuse ühe päevaga paika. Vesi tuleb läbi uriini välja ja kõht käib
normaalselt läbi. Sõrmed on peenikeseks läind ja paistavad läbi kui kokku panna.
Kui vett esmakordselt võtsin, siis lõi selle toime kohe naksti pähe justnagu MMS-iga. Peale seda oli
tunda kuidas mööda käsi ja jalgu supervesi liikus.

Põsed hakkasid õhetama.
Kui panin mms-i 10 tilka ja peale seda vitalizer vett, siis toime oli oluliselt kõvem ja võttis iiveldama,
kuigi kaua enam pole iivaledust olnud.
Kodune veelaboratoorium töös:
https://www.youtube.com/watch?v=5Xw-B0b7oLQ

Tellida saab siit, maksab koos tollimaksu + postikuluga umbes 550eur
www.vitalizerplus.com
..See "elav vesi" on märkimisväärselt parandanud ka minu nahka – mitte ainult näol vaid ka kehal. Mul on kogu elu
olnud probleeme nahaga, minu täiskasvanute akne selginemiseks kulus vaid kuus nädalat – ja see on täiesti kadunud.
Hüdratsiooni hämmastava mõju tulemusena on mul vähem kortse ja väga tervislik õhetus. Minu juuksed ja küüned
kasvavad kiiremini ja tunduvad olevat palju tugevamad. Kuusnurkse vee joomise alguses märkasin kindlat mürkide
eemaldumist – mida tõendab muutus soolemotoorikas. Siis märkasin, et mu nahk tundus, et on "kohevaks tõusnud",
mille tulemusena paljud väikesed kortsud minu näos (eriti otsaesisel ja ümber silmade) sõna otseses mõttes kadusid...
Olen osalenud tervise ja heaolu tööstuses aastakümneid ja töötan harmooniliste võnkumistega. Ilmselt on see üks
silmapaistvamaid tooteid mida näinud olen. See kuue sidemega kuusnurkne elav vesi omab minu arvates tohutut mõju
tervisele ja heaolule kogu maailmas. See toode on tippklass! Susan S. – Kanada

Vitalizer plus edulood:
http://www.waterliberty.com/testimonials/vitalizer-plus-testimonials/

********* M-Power vee mälu kustutaja ja ürgolekusse viija. *********
Veaktivaator, maksab suur variant 500 eur väike 350. Olemas toimib väga hästi.
http://www.healthbreakthroughs.net/m-power-water-activation-unit.php
Kui testisin võtsin kaevust vee ja seejärel osa vett pannin kannu ja panin M-Poweri peale, siis veel kadus seline
energeetiline efekt, et kui võtad vee endale sisse, siis korraks on selline mõru või vastikuse tunne, enne kui vesi
kehasse suubub. See on see energeetiline info saaste, mida sa oma energiakehasse sisse võtad.
Kui aga juua vett peale m-Power mälu kustutamist, siis on vesi siidine ja pehme ja ei tekita seda hetkelist tõrkumise
reaktsiooni.
Kõik kes on maitsnud on kohe hetkeiliselt aru saanud vahest. Ütlead, et üks on surnud vesi ja teine elus vesi.

