Tekst ten Nie jest opisem żadnego konkretnego produktu !!!!
Ciekawe informacje Koloidach można przeczytać również na:
www.srebrokoloidalne.waw.pl; srebrokoloidalne@yahoo.pl; tel.791295189
Polecam producenta dobrych koloidów: Srebra, Złota, Miedzi i Krzemu Koloidalnego:
http://powrotdonatury.eu;
Biuro@powrotdonatury.eu; tel.48 6231518
Wstęp:
Wydaje się że woda to woda i nie różni się od siebie. Wydaje się również że im więcej nasycona minerałami tym lepiej. Otóż nie do
końca tak jest. Woda jest związkiem chemicznym doskonale zapamiętującym różne informacje ze środowiska w którym wcześniej
przebywała. Dlatego żeby ją przystosować do spożycia trzeba ją:
1/ oczyścić z niepotrzebnych minerałów
2/ rozklastrować – wyczyścić z niej informacje
Oczywiście minerały są potrzebne człowiekowi ale tylko wybrane a nie wszystkie i to w ilościach potrzebnych a nie losowo określanych
przez środowisko i okoliczności.
Niestety 90% wody w Polsce nie nadaje się do bezpośredniego użycia z powodu zbyt dużej ilości wapnia – odkładającego się w
naczyniach i powodującego choroby typu OSTEO czyli zatykanie naczyń i układów. Wapno jest też antagonistą krzemu który jest Nam
niezbędnie potrzebny a którego ilość w pokarmach znacznie spadła w związku z rozpowszechnieniem pestycydów odcinających już w
fazie początkowej łańcucha pokarmowego roślinom możliwość wchłaniania krzemu. Dlatego muszę osobiście powstrzymać ten proces
znacznie zmniejszając ilość wapnia w organizmie ponieważ wapno zatyka mi szyszynkę i przesadkę oraz cału mózg powodując odcięcie
mnie od mojej duszy oraz funkcjonowanie na niskim poziomie jakościowym, społecznie i rodzinnie. A wiadomo przecież że Krzem to

życie. Krzem to młodość. Krzem to zdrowie. Krzem tworzy i ożywiający cały świat. Jego zawartość w organizmie człowieka to
naturalny klucz do zdrowia. Około 70 pierwiastków nie jest przyswajalnych z powodu braku krzemu. Decyduje o życiu lub śmierci.
Wiek człowieka przyjęto oceniać na podstawie ilości krzemu. Jeżeli jego ilość nie jest uzupełniana - życie zamiera. Dr Ravin
Jugdaohsingh ze szpitala St. Thomas Hospital w Londynie stwierdził: „krzem powinien być głównym składnikiem w ludzkiej
diecie, jednak jego ilość zastraszająco zmalała. Polecam moje informacje o właściwościach zdrowotnych krzemu koloidalnego.
Obecnie według naszych badań zdecydowana część wody w Polsce nie nadaje się do picia. W miastach wodę pobiera się ze zbiorników
retencyjnych, z rzek, które niestety przepływając przez pola wcześniej wchłonęły gigantyczną ilość bardzo szkodliwych pestycydów
rolniczych oraz zanieczyszczeń osadowych ze spalin samochodów, zrzutów chemtraili, palenisk pieców, wyziewów przemysłowych,
spalania śmieci, itd. Od dłuższego czasu ziemia nie jest w stanie tego wszystkiego filtrować i obecnie chorują nawet zwierzęta w lesie
które to środowisko zawsze było najczystsze, a co dopiero My pijąc w zasadzie przemysłową wodę. Oczyszczalnie ścieków są w stanie
oczyścić ją do maksymalni 20%. Reszya trafia do kranów i na nasze stoły. Taka woda nadaje się co najwyżej do prania, lecz nie
koniecznie do mycia a co dopiero do picia. !!!
Na wsiach sytuacja nie wygląda również o wiele lepiej. Większość budynków podłączonych jest bowiem do wodociągów więc używa
wody podobnej jak w miastach. Nawet w górskich rejonach nasze badania wykazały że woda jest również w kiepskiej jakości.
Posiadacze studni głębinowych są w znacznie lepszej sytuacji do czego zachęcam ale nasze badania wykazały że woda już obecnie jest w
sporej części rejonów w Polsce skażona nawet do 60 metrów. Ponadto jest ona głęboko nasycona niestety wapnem przez co również w
konsekwencji wywołuje zatory i choroby typu rak , aidshaimer i podobne.
Pamiętać należy że w wodociągach dodaje się chlor który jest potwornie szkodliwy, a kumulując się w organizmie wywołuje głębokie
stany lękowe, podporządkowanie się, no i oczywiście ciężkie choroby ciała. Sytuację pogarsza fakt że wodociągi nie są już niestety w
polskich rękach i badania wykazują okresowe pojawianie się w wodzie dziwnych nieokreślonych substancji nieznanego pochodzenia oraz
wprost gigantycznej ilości metali ziem rzadkich typu KADM RĘĆ, OŁÓW, ARSEN, ALUMINIUM, Molibden, oraz o dziwo znacznie
podwyższonej radiacji jak po wybuchu bomby atomowej, lub bardziej awarii lub po wycieku znacznych ilości z elektrowni atomowych,
łudząco przypominających w odczytach odpady z elektrowni atomowych.
Większośc tych pierwiastków może usunąć proste i tanie urządzenie montowane pod kran kuchenny znakomicie oczyszczające wodę z
pierwiastków i o dziwo również z dużej ilości patogenów, zarodników grzybic, części bakterii, mikroorganizmów, jednokomórkowców,
chemii i metali ciężkich oraz oczywiście z wapnia. Na czajnikach nie odkłada się już wapno.
Ja piję TYLKO wodę z filtra Odwróconej Osmozy, żadnej innej. ! Widzę wyraźne pozytywne zmiany zdrowotne, przy czym woda ta jest
oczyszczona do około 10 PPM, substancji gdzie woda z kranu miała 150-300 PPM zanieczyszczeń . Około 95 % zanieczyszczeń zostało
usuniętych. Mój filtr nie posiada tak zwanego mineralizatora, przez co woda jest bardzo chłonna – adhezyjna i dodatkowo wypłukuje mi z
organizmu nagromadzone toksyny. Niezbędne pierwiastki uzupełniam jedzeniem, napojami lub szczyptą soli z KŁODAWY, ale kupuję
tylko duże bryły soli tzw bryły solne paszowe dla tzw. Zwierząt ponieważ również jestem zwierzęciem zamkniętym w klatce. Sól ta
zawiera kondensat bardzo cennych i rzadkich minerałów bez zbędnych dodatków z czasów kiedy ziemia była jeszcze czysta. Należy
pamiętać że do mielonej soli dodaje się według ustawy prawdopodobnie szkodliwego bromu jak żołnierzom na wojnie.. przeciw
zbrylaczy, przeciw utleniaczy, oraz tego co chce się jeszcze podać populacji. Sól jest bowiem wszędzie również w broni masowego
rażenia. Tak zwana sól w sklepie nie zawiera żadnych cennych minerałów. Zostały z niej wcześniej pobrane wszystkie cenne substancje a
nawet niezbędny jod. Taka sól nadaje się w zasadzie tylko do utylizacji czyli do sprzedaży.
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ODWRÓCONA OSMOZA
Proces odwróconej osmozy tworzy z wejściowej wody, wodę prostą bez substancji azotowych, chemikaliów, soli, metali ciężkich itp.
Woda wyjściowa posiada wówczas właściwości podobne do wody destylowanej - ma neutralne pH i zerową przewodność (zawartość
rozpuszczonych soli i jonów). Zastosowanie odwróconej osmozy jest zatem koniecznością w gospodarstwie domowych na obszarach z
twardą wodą, oraz tych mieszkających w klatkach.
Mogę sprzedać Państwu sprawdzoną osmozę RO5 z rozgałęzionymi przedfiltrami, która jest przeznaczona dla wymagających. Zalecam ją
w domu. Głównym składnikiem procesu odwróconej osmozy jest membrana, którą trzeba chronić przed zanieczyszczeniem wlotowym. W
tym momencie przyszła kolej na przedfiltry, które trzeba zmieniać w określonych odstępach czasu. (są w zestawie).
Czystość wody można zmienić za pomocą miernika TDS, ale także określić dzięki niemu zużycie membrany. Woda wyjściowa jest
bardzo zbliżona do wody destylowanej, jest pozbawiona soli, metali i minerałów.
Dzięki zastosowaniu systemu woda RO:
•
Uzyskasz krystalicznie czystą wodę, pozbawioną kamienia - zawsze czysty czajnik bez osadów, ochrona ekspresu do kawy.
•
Uzyskasz stały dostęp do bezpiecznej w spożyciu wody pozbawionej metali ciężkich, chloru, pestycydów, mikroorganizmów taka woda może być spożywana nawet przez małe dzieci bez konieczności przegotowania.
•
Uzyskasz wodę jonizowaną - wodę o właściwościach prozdrowotnych która wpływa pozytywnie na wiele procesów
biochemicznych organizmu - między innymi zapewnia lepsze dotlenienie organizmu oraz opóźnia procesy starzenia.
•
Poprawisz jakość smaku oraz zapachu wody, zaparzanych napoi oraz gotowanych potraw
•
Uzyskasz zapas wody, która magazynuję się w zbiorniku
•
Nie musisz kupować i dźwigać butelek wody - a tym samym ograniczasz produkcję plastikowych odpadów.
Fakt, że membrana jest wadliwa, można stwierdzić za pomocą miernika TDS, za pomocą którego można również zmierzyć twardość
wody. Jeśli wartość w porównaniu do poprzednich wartości nagle ulega zmianie, to membranę należy wymienić.
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