VILÁGÚJDONSÁG!
Tiszta és ORGON energiával dúsított vizet előállító szerkezet házi használatra.
Ön ásványvíz tisztaságú, jótékony hatású ORGON energiát hordozó ivóvizet készíthet
literenként mindössze 1 Ft-ért saját otthonában.
Újabb lehetőség az egészséges életmódra, újabb lehetőség szervezetünk és pénztárcánk
védelmére!
Mi ez a szerkezet és mire képes?
A VSZT-1+ vízkezelő egy olyan világújdonság, mely egyesíti a tiszta, jó minőségű ivóvízzel
szemben támasztott elvárásokat és egyben az ivóvizet ORGON energiával telíti, mely által a
fogyasztásra kerülő víz speciális tulajdonságai révén számtalan jótékony hatást fejt ki. Segíti a
beteg szervezet regenerációját, megelőz sok betegséget ill. kedvezően befolyásolja a vitalitást.
Mi az az ORGON energia?
Az ORGON kifejezés az egyetemes életenergiát jelenti. Ez az amitől az élő élőnek tekinthető,
ami biztosítja szervezetünk egészségét, vitalitását, adott esetben helyreállítja a szervezet
megbomlott működését, egységét. Ezzel az energiával dúsítja a vizet a VSZT-1 vízkezelő,
biztosítva a tiszta ivóvízen túl azt is, hogy a szervezetünk 70%-át kitevő folyadék pótlása
egyben az életerővel feltöltődést is szolgálja.
És mi bizonyítja ezt?
Nemcsak fizikai mérések és szakvélemények, hanem sok ezer felhasználó pozitív tapasztalata,
az, hogy aki ezt a vizet fogyasztja, megdöbbentően hamar tapasztalja állóképessége, általános
állapota javulását esetleges betegségében a pozitív változást.
Tehát akkor lényegében ez nem egy víztisztító berendezés?
Fogalmazhatunk úgy, hogy NEM CSAK víztisztító berendezés. Több annál. Ha Ön és
családja a VSZT-1+ vízkezelővel tisztított és kezelt vizet fogyasztja, az ásványvíz tisztaságú
vízen túl olyan vizet iszik, mely egyben jótékony energiája révén segíti az Ön és családja
egészségének fenntartását, esetleges helyreállítását.

Van még egyéb haszna a VSZT-1+ orgon vízkezelő berendezésnek?
Van! Ön ugyanis ezt az egészséges, jótékony hatású ivóvizet literenként 1 ft-ért fogyszthatja,
mely a vízszűrő felhasználása kapcsán felmerülő üzemeltetési költségből (időszakos
szűrőcsere) adódik.
Gondolja végig: Nem kell ásványvizes palackokat cipelni, nem szennyezi hihetetlen
mennyiségű PET palackkal a környezetet és sok százezer forint kiadás helyett
nagyságrendekkel olcsóbban tud tiszta és egészséges ivóvizet előállítani saját otthonában.
Mennyi időközönként kell az Orgonizálót cserélni, mennyi az energia igénye a
berendezésnek?
Nos ilyen nincs! A vízkezelő ORGON berendezése nem igényel elektromos áramot és nem
öregszik el. Ön élethosszig élvezheti jótékony hatását. Csak a cserélhető vízszűrő költsége
merül fel, mely félévenként három ezer forintos összeg kb.
A VSZT-1+ vízkezelő megvásárlását követően ennyibe kerül Önnek kb. 3500 liternyi - bő fél
évre egy négy személyes családnak- ivásra és főzésre elegendő víz előállítása.
A vízkezelő telepítése igényel e szakértelmet?
Nem! A VSZT-1+ vízkezelő berendezésnek sem a telepítése, sem a használata nem igényel
semmilyen szakértelmet.
Bárki, akár laikusként 10 perc alatt csatlakoztathatja a hálózati víz kifolyójára és ez után már
készen vételezhető a kezelt víz. Egy ötletes csappal, mely része a VSZT-1+-es vízkezelő
berendezésnek azt is megoldottuk, hogy a nem fogyasztási célú víz (mosogatóvíz stb..) ne
folyjék át feleslegesen a szűrőt terhelve a vízkezelőn.

