Cud Wody,
Wodoru i 7,8 Hz
z Inteligentnej
Szklanki
Instrukcja obsługi

◘ Poprawa
układu krążenia

◘Detoksykacja ◘ Przeciw zapalny ◘ Ochrona wątroby
i piękno

przeciw bakteryjny

przed alkoholem

Ultra wysokie stężenie wodoru
3500 ppb – 6000 ppb

Wstęp
W wielu miejscach na świecie krążą legendy o cudownej wodzie i długowieczności.
W tych legendach są jaskinie Nordenau w Niemczech, ze źródła Lourdes we Francji.
Wielu pacjentów po wypiciu tejże wody w cudowny sposób odzyskało zdrowie.
Naukowo odkryto, że było to związane z przeciwrodnikowym składnikiem znajdującym
się w wodzie, nanometrowy generator wodoru na spodzie „7 Cudownej Inteligentnej
Szklanki Wody” powoduje że jest tak wysoka zawartość przeciwrodnikowego
składnika.
Inne uderzające odkrycie pochodzi z małej górskiej wioski w górach Kaukazu, gdzie
mieszkańcy są zdrowi i długowieczni, a niektórzy pacjenci z katastrofy nuklearnej w
Czarnobylu w cudowny sposób odzyskali tu zdrowie. Naukowcy odkryli, że woda ta
ma specjalną strukturę i wysoką aktywność energetyczną, co jest związane z lokalnym
polem geomagnetycznym, częstotliwością oświetlenia, składem geologicznym itp.
Wbudowaliśmy w pokrywę kubka „aktywator”, który odtwarza mikro-środowisko
aktywujące zbiorniki wodne i wszczepiające informacje o częstotliwości.
Znaleźliśmy efekty, które znacznie przewyższają jeden rodzaj wody, gdy połączono
dwie technologie wody o wysokiej zawartości wodoru i wody o niskiej częstotliwości
rezonansu molekularnego. To może skutkować wzbudzeniem zdolność komórek do
samoregeneracji i naprawić uszkodzone komórki. Ta cudowna woda może poprawić
choroby układu krążenia jak nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemie, hiperglikemię,
wysokie ciśnienie krwi, usprawnia detoksykacje, działa antybakteryjne i antyzapalnie,
pomaga na kaca i chroni wątrobę. Przynosi również prawdziwą ochronę skóry dla
miłośników piękna. Woda jest źródłem życia bez żadnych toksycznych lub ubocznych
skutków.
Cudowny woda z inteligentnego kubka ma funkcję przypomnienia, trudno jest odnieść
efekty, jeśli pijesz mniej wody lub o złym czasie, zwłaszcza u pacjentów, którzy muszą
zwiększyć ilość wody, którą piją. W tym samym czasie, woda może być rozpylana
wewnątrz i na zewnątrz. Zastosowanie tonizującej mgiełki do twarzy, daję nadzieję że
cudowna woda może przynieść więcej pozytywnych zmian w organizmie.

Akcesoria do produktu

Dotykowy panel sterowania “Smart Touch”
Aktywator wody o niskiej częstotliwości 7,8 Hz
Nanometrowy generator wodoru
Obudowa kubka przystosowana do kontaktu z żywnością

◘

Inteligentny dotykowy panel: wyświetla poziom naładowania baterii i czas pracy,
wbudowane głosowe przypomnienie o piciu;

◘

7,8 Hz Aktywator niskiej częstotliwości: główny element, woda jest aktywowana po
przez polimer;

◘

Nanometrowy generator wodoru: produkcja wody o ultrawysokiej zawartości
wodoru przy użyciu technologii SPE/PEM

◘

Korpus kubka: materiał PCTG przeznaczony do kontaktu z żywnością, konstrukcja
o łatwej wymianie I do regularnego czyszczenia
Nazwa produktu

7,8Hz Kubek Wodoru

Temperatura wody

0-45 °C

Czas pracy

6 min / 20 min

Temperatura otoczenia

0-60 °C

Zawartość wodoru

3500 - 6000 ppb

Odpowiednia woda

TDS < 300 ppm

Materiał

Platynowany tytan

Gabaryt

60 mm x 210 mm

Materiał membrany

Platynowa membrana

Pojemność akumulatora

1600 mAh

Pojemność

250 ml

Zasilanie

5V / 1A

Prosimy o wyrozumiałość, jeśli konstrukcja lub konfiguracja produktu zostanie zmieniona z
powodu aktualizacji technicznej bez wcześniejszego powiadomienia.

Kroki dotyczące użytkowania
◘ Przełącznik dotykowy aktywatora: cały czarny panel pokrywy kubka jest przełącznikiem, środek panelu jest
obszarem wyświetlacza

◘

Przełącznik „Nanowodorowy”: okrągły przycisk na podstawie jest przełącznikiem dotykowym, podwójne
kliknięcie otwiera, pojedyncze kliknięcie zamyka

Włączanie/wyłączanie aktywatora
wody

Włączanie/wyłączanie
przypomnienia

Korekta
i ustawianie czasu

Kliknij dwukrotnie na czarny panel,
aby go otworzyć. Krótko naciśnij
panel przez 0,5 sekundy, aby go
zamknąć

Naciśnij i przytrzymaj przez 3
sekundy, aby włączyć
przypomnienie. Ponownie nacisnąć
na 3 sekundy, aby wyłączyć

Naciśnij szybko 3 razy,
aby wejść do ustawień. Następnie
krótko naciskając wybrać
godzinę/minutę.

Uwaga: naciśnij długo aby wybrać czas, wybierz "godzinę" aż do zniknięcia podkreślenia, a następnie można
wybrać "minutę", zakończenie po kilku sekundach.

Tryb codziennego użytku
podwójne naciśnięcie włącznika dotykowego, zapala niebieskie światło, czas pracy 6 min.

1. Dodaj wodę

2. podwójnie dotknij

3. podwójnie naciśnij.

Kroki dotyczące użytkowania
Tryb inhalatora wodorowego - trzykrotne kliknięcie
zapala się zielona lampka, czas pracy wynosi 20 minut.

1. Wlać niewielką ilość
wody do generatora

2. Przykręcić pokrywę
inhalatora

przycisku

start,

3. Wpiąć rurkę inhalacyjną
do osłony inhalatora.

Tryb butelek po wodzie mineralnej - może być powtarzany wielokrotnie bez żadnych
skutków ubocznych. Nie działa z butelkami szklanymi.

1. Zakręcić butelkę
z wodą na generatorze

2. Odwrócić butelkę,
aby uruchomić generator

3. Odkręć,
woda gotowa do picia.

Środki ostrożności użytkowania

Suchy start
Zabrania się uruchamiania
generatora bez wody.
Uruchomienie na sucho
może uszkodzić elementy
biegunów i membranę

Sucha membrana

Wrzątek

Kiedy nie używasz produktu,
pozostaw trochę wody, aby
zwilżyć membranę.
Zasuszenie membrany
wpływa na sprawność
urządzenia

Nie używaj wody o
temperaturze większej niż
60 °C. Aby uniknąć
starzenia się urządzenia

Nie zarysuj elektrody

Nienadające się płyny

Nierozbieralne

Nie dotykaj ani nie czyść
elementu elektory twardym
przedmiotem.
-Aby uniknąć zarysowania
warstwy platyny.

Ograniczone użycie tylko do
wody czystej(RO), destylowanej
ew. mineralnej.
Nie używać do herbaty,
wina, octu i innych płynów

Nie rozbieraj urządzenia,
rozebranie powoduje utratę
gwarancji.

Powszechna wiedza na temat zastosowania

Choroby krążeniowe
Pomocne przy
nadciśnieniu tętniczym,
hiperglikemii,
hiperlipidemii,
wysokiej lepkość krwi

Pozbycie się kataru
Przepłukuj cudowną
wodą przez około 10 dni
może skutecznie
eliminować oporny katar

Oczyszczanie ran
i w miejscach zapalnych

Nawodnienie za pomocą
atomizera

Zamiast maseczki i
płynu do mycia twarzy

Przemywanie chorego
miejsca wodą
z nano-wodorem
o przeciwzapalnych
i przeciwbakteryjnych
właściwościach

Używaj wodę codziennie
przez trzy miesiące aby
uzyskać efekty

Infiltracja suchej maski
wodą nano-wodorową.
Codzienne mycie twarzy
zamiast wody micelarnej

Usuwa skutki działania
alkoholu i odświeża

Świeże kwiaty

Podlewanie roślin
doniczkowych

Picie wody wodorowej
zwiększa tolerancje na
alkohol i pomoże
szybciej wytrzeźwieć

Zachowanie świeżościkwiatów poprzez
konserwację świeżych
kwiatów nano-wodorem

Rośliny doniczkowe z
nano-wodorem rosną
lepiej i mają mniej
szkodników i chorób.

Funkcja wody o niskiej częstotliwości
Działanie sygnałem o niskiej częstotliwości rezonansowej na wodę ma unikalny efekt
przeciwbakteryjny, przeciwwirusowy, przeciwtoksynom i hamujący mutację komórek.
Niska częstotliwość w wodzie tworzy naturalny efekt hamujący na niezdrowe komórki.
Zjawisko to nazywane jest interferencją destrukcyjną.
Woda rezonansowa o niskiej częstotliwości niesie cztery rodzaje unikatowych
informacji, które są zgodne z ludzkimi zdrowymi komórkami po wypiciu przez
organizm ludzki, zachodzi destrukcyjna ingerencja w niezdrowe komórki.
Telefony komórkowe, nadajniki sygnału jak routery bezprzewodowe itp. są
przykładami destrukcyjnej interferencji.

Przeciwbakteryjny

Przeciwwirusowy

Przeciwtoksynom

Przeciwnowotworowy

Przeciwradiacyjny

◘ Poprawa lepkości krwi, zmniejsza zachorowalność na choroby układu krążenia
◘ Odwzorowanie wody w komórkach ludzkich, poprawia komunikację komórek
◘ Zwiększają zawartość tlenu w komórkach i promuje silne działanie przeciwutleniające
◘ Promuje zdrową florę jelitową i wzmacnia odporność
◘ Silne działanie bakteriobójcze w celu zabicia bakterii i wirusów w wodzie
◘ Wzmacnia detoksykację organizmu i hamuje rozwój szkodliwych bakterii i wirusów
◘ Reguluje wartość PH ciała i dąży do równowagi
◘ Najlepsza woda do picia dla sportowców
◘ Zmniejsza ryzyko zachorowania na raka
◘ Poprawia łagodność wina i słodycz kwaśnych soków
◘ Sprawia, że kawa i herbata są bardziej aromatyczne, ryż jest smaczniejszy
◘ Sprawiają, że zwierzęta i ryby są zdrowsze, rośliny i kwiaty bardziej kolorowe
◘ Zgodne częstotliwości i energie, sprawią że posiłki będą lekkie i pożywne.

Aktywator wody o niskiej częstotliwości
Aktywator odtwarza niską częstotliwość 7,8 Hz o tej samej częstotliwości co pole magnetyczne Ziemi w
określonym regionie poprzez technologię rezonansu niskiej częstotliwości i fizycznie nawadnia zwykłą
wodę. Jest ona przekształcana w bezpośrednią wodę pitną, która poprawia komunikację między
komórkami. Zmienia strukturę połączeń cząsteczek wody, poprawia lepkość krwi na 20 minut, dodaje
energii do codziennej wody pitnej, zmienia środowisko ludzkiego ciała i poprawia zdrowie komórek.
Aktywowana woda jest najbardziej korzystna dla wchłaniania przez ludzkie komórki, jest odporna na
bakterie, wirusy, grzyby i mutacje komórkowe.
Aktywator nie styka się bezpośrednio z wodą i nie wprowadza dodatków chemicznych, tylko poprzez
rezonans fizyczny układa chaotyczne cząsteczki wody w zgrabną strukturę. Wiązanie wodorowe
cząsteczki wody rozszerza się o 10 stopni, lepkość zostaje obniżona, a woda zyskuje na energii.
Aktywowana woda pozwala komórkom ciała na trzykrotnie szybsze wchłanianie wody. Jednocześnie ilość
wody w komórkach ludzkiego ciała zwiększa się 2-krotnie.
Uwaga:
1. Nie demontuj polimeru lub zapieczętowanych elementów
elektronicznych bez autoryzacji, aby uniknąć uszkodzenia
2. Nie spłukiwać polimeru wodą ani nie wycierać polimeru mokrym
ręcznikiem, aby uniknąć wnikania wody
3. Podczas procesu rezonansu, nie należy umieszczać wody lub cieczy
jadalnej w metalowym pojemniku do rezonansu
4. Aktywowana woda może być podgrzewana w metalowym pojemniku,
ale nie może być przechowywana przez dłuższy czas
5. Aktywator może obsługiwać wszystkie jadalne płyny: mleko, sok, wino,
ocet, olej, itp. Ale generator wodoru może pracować tylko z wodą, więc
proszę nie wlewaj żadnych innych płynów do naczynia
6. Źródło wody określa jakość wody, proszę używać czystej wody podczas
pracy, aktywator rezonansu nie może usunąć zanieczyszczeń w wodzie.

Aktywator Wody Niskiej Częstotliwości
Główny komponent aktywatora wody o niskiej
częstotliwości rezonansu molekularnego,
pojemniki na wodę są aktywowane przez ten
polimer.

Ważne przypomnienie: Osoby, u których zainstalowano rozrusznik serca, nie mogą pić
wody rezonansowej o niskiej częstotliwości. Ze względu na kondycje fizyczną, ilość wody
pitnej zależy od konkretnej sytuacji.

Wykrywanie wielkości grup molekularnych wody wymaga zastosowania magnetycznego rezonansu
jądrowego (NMR). Technika ta ma na celu określenie wielkości grup cząsteczek wody poprzez pomiar
szerokości połówkowej częstotliwości drgań wody. Większa wartość częstotliwości (Hz) wskazuje na
większą grupę cząsteczek wody i gorszą jakość wody, mniejsza wartość Hz wskazuje na mniejszą grupę
cząsteczek wody i lepszą jakość wody.
Poniżej znajduje się odpowiednia tabela rozmiarów cząsteczek w różnych próbkach wody:
Próbka Wody

deszczówka

destylowana

z kranu

ze studni

mineralna

Częstotliwość

119 Hz

118 Hz

117 Hz

105 Hz

94 Hz

Próbka Wody

wieś długowiecznych

z elektrolizera

Tt

sześciokątna

niskiej
częstotliwości

Częstotliwość

80 Hz

63 Hz

53 Hz

43 Hz

7,8 Hz

Badania naukowe wykazały, że błona komórkowa ma kanały jonowe w błonie, które umożliwiają tylko
małym cząsteczką wody i jonom o średnicy mniejszej niż 2nm przejść przez nie (maksymalna średnica
pojedynczej cząsteczki wody ma 0,2 nm). Mała cząsteczka wody może łatwo wejść do komórki, przenosić
składniki odżywcze do komórki. (mogą stymulować funkcje organizmu i promować metabolizm.
Zwiększona kwasowość ludzkiego ciała jest źródłem większości chorób. Kiedy coraz więcej kwaśnych
metabolitów nagromadzonych w organizmie, zmiany ilościowe spowodowane przez zmiany jakościowe w
długim okresie czasu, doprowadzają do chorób, takich jak zaparcia, nadkwasota żołądka, nadciśnienie,
hiperlipidemia, hiperglikemia, cukrzyca, reumatyzm i dna moczanowa.
Małe cząsteczki wody słabo zasadowe odgrywają ważną rolę w utrzymaniu zdrowia. Badania kliniczne
150 pacjentów w trzech szpitalach przez 2-4 miesiące wykazało, że były znaczące pozytywne efekty na
miażdżycę serca, hiperlipidemię i nadciśnienie. Pacjenci znacząco odczuwali poprawę przy ucisku w
klatce piersiowej, bólu serca, kołataniu serca, kołataniu serca, miękkich nogach, braku tchu, bólu głowy,
zawrotach głowy, bezsenności, uczuciu zimna, drętwieniu kończyn, niewyraźnym widzeniu oraz przy
innych objawach spowodowanych przez patogeny zostały złagodzone. Małe cząsteczki wody mogą
również usprawnić przepływ aorty szyjnej, poprawić EKG serca i EEG mózgu i mikrokrążenie, zmniejszyć
lepkość krwi, glukozy we krwi i kwasu moczowego we krwi, stopniowo zmniejszać osadzanie się płytki
krwi w tętnicach.
Cząsteczki wody nie tylko mogą nawilżać komórki, ale również mogą aktywować komórki do
przyspieszonego metabolizmu w celu terminowego usuwanie odpadów, co jest ściśle związane z naszym
zdrowiem.

Charakterystyka wody rezonansowej

Cząsteczki wody po rezonansie są uporządkowane, wykazując strukturę liniową.
Rezonans niskich częstotliwości: Żywe komórki procesy biologiczne rezonują tylko
z niskimi częstotliwościach fal elektromagnetycznych, zakres niskich częstotliwości
oscylacji to między 0,5 a 15 Hz. podczas gdy zakres fal ludzkiego mózgu jest między
0,3 a 30 Hz.
Stabilność energii: Ta woda może utrzymać energię rezonansową około 2 lat,
zmiana struktury cząsteczek wody za pomocą niskich częstotliwości, sprawia że stają
się podobne do wody w komórkach o zdolności do przekazywania informacji
biologicznych, co pozwala na łatwiejsze do osiągnięcia regulację biologicznych
procesów metabolicznych, w celu podtrzymania zdrowego środowiska organizmu dla
zdrowia i samoleczenia.
Informacje magnetyczne: Proces rezonansu z niskimi częstotliwościach określony
czterema unikalnymi częstotliwościami, które są korzystne dla procesów biologicznych
w ciele człowieka. Oprócz usuwania szkodliwych substancji chemicznych
i magnetycznych w wodzie, wprowadza te cztery unikalne częstotliwości do wody,
pozwala to wykasować te wcześniejsze szkodliwe informacje magnetyczne
cząsteczek wody.
Fizyczny proces: Bez dodawania jakichkolwiek chemikaliów, elementów lub
dodatków, przyjęty fizyczne oddziaływanie na zmianę struktury wody.
Wysoka stabilność: To urządzenie będzie stabilnie pracować nawet po gotowaniu,
promieniowaniu UV, zmianie ciśnienie oraz po ekspozycji na promieniowanie.
Wszechstronność: Ta technologia może zrezonować wszystkie płyny, takie jak sok
owocowy, mleko, wino, kawa, herbata i tak dalej.

Zasada działania wody o niskiej częstotliwości

Przed

Po

Teoretyczne podstawy rezonansu molekularnego wody
Cząsteczka wody H20 jest polarnym wiązaniem kowalencyjnym pomiędzy dwoma atomami wodoru
i jednym atomem tlenu, a kąt pomiędzy wiązaniami kowalencyjnymi wynosi 104.5 stopni. Struktura
może ulec zmianie w zależności od następujących warunków:

◘ Wysoka temperatura

◘ Wysokie ciśnienie

◘ Specyficzne naturalne pole magnetyczne

Zmiana struktury molekularnej przy wysokiej energii protonów nie wymaga dodawania materii
w wodzie, dzięki czemu można zmienić charakter struktury molekularnej wody. Kiedy pulsowanie
pola magnetycznego kontroluje strukturę dystrybucji elektronów w cząsteczce i atomie.
Woda zmieniła się po rezonansie niskiej częstotliwości
Woda aktywowana za pomocą niskiej częstotliwości rezonatora przez 30 minut, zmieni reorganizacje
struktury molekularnej wody, i sprawi że małe cząsteczki wody w płynie ustrojowym będą łatwiej
wchłaniane przez komórki i szybciej do 20 minut. (dla zwykłej wody może to trwać kilka razy dłużej).
Cząsteczki wody o niskiej częstotliwości rezonansu są znacznie rozszerzone o 10 stopni,
mają silniejsze wiązanie wodorowe ze względu na kąt wiązania wodorów, który zwiększa energię
wody ułatwiając neutralizacje wolnych rodników (takich jak H +, OH-, Ca2+, Mg2+), umożliwia to
naturalne normalizowanie wartość pH w organizmach żywych.
Rezonans molekularny przepisuje wcześniejsze szkodliwe informacje magnetyczne cząsteczek
wody na prozdrowotne. Te zdrowe informacje mogą utrzymać się w wodzie ok dwa lata
w temperaturze pokojowej, ale nie bezpośrednio narażonej na działanie światła słonecznego przez
dłuższy czas.

Test magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR)
Pik NMR jest 2,5 razy szerszy
Sprzęt doświadczalny: 500 MHz
Spektrometr BRUKER AM-500
Eksperymenty wykazały:
że wartość(wykres różowy) piku fotonowego wody o niskiej
częstotliwości ma 2,5 raza szersze pasmo częstotliwości od
szerokości pasma(wykres zielony) piku dla zwykłej wody z kranu.
Częstotliwość magnetycznego rezonansu jądrowego NMR wynosi 7,8 Hz. Woda z rezonansem 7,8 Hz
została przetestowana przez Chińską Akademię Nauk. Jedynym sposobem na wykrycie wielkości
cząsteczek wody jest magnetyczny rezonans jądrowy (O-NMR), który oblicza wielkość cząsteczek wody
poprzez pomiar połowy szerokości pasma częstotliwości drgań. Im większa jest ta wartość, tym większa
jest cząsteczka wody. Im mniejsza pasmo częstotliwości, tym mniejsza jest cząsteczka wody.

Badanie kropli krwi

Przed wypiciem wody o niskiej częstotliwości

20 min po wypiciu wody o niskiej częstotliwości

Zgodnie z wynikami tego testu:
Po wypiciu wody aktywowanej rezonansem niskiej częstotliwości 20 minut później, lepkość krwi znacznie
się poprawiła.

Eksperymenty weryfikacyjne
Całkowita liczba bakterii coli w wodzie poddanej rezonansowi niskiej częstotliwości zmniejszyła się o 86%.
Test wrażliwości komórek nowotworowych: komórki nowotworowe zostały zanurzone w wodzie rezonansowej
o niskiej częstotliwości na 21 godzin, stężenie 1:10. W porównaniu z grupą kontrolną, woda rezonansowa
o niskiej częstotliwości może hamować wzrost liczby komórek nowotworowych, ludzkich komórek
nowotworowych i psich komórek nowotworowych do 0,99 w ważności statystycznej.
Ten eksperymentalny jest skierowany do pacjentów, którzy otrzymują chemioterapię. We wczesnych stadiach
chemioterapii, stosowanie wody rezonansowej niskiej częstotliwości może zapobiec spadkowi całkowitej liczbie
białych krwinek do najniższego poziomu - może być przywrócony do początkowego poziomu chemioterapii
w 2-3 dni (ogólnie trwa 6-7 tygodni) wyniki eksperymentalne w ważności statystycznej 0,95.
Woda rezonansowa o niskiej częstotliwości tworzy liniową strukturę wody, zdjęcie wykonane z białego punktu
czarnej matrycy pod mikroskopem w powiększeniu 4000 razy, pokazuje mikro-molekularną strukturę siłową
wody ogólnej, a obrazy wody rezonansowej o niskiej częstotliwości pokazują jej bardziej uporządkowaną
strukturę i zawierają bardziej żywe promieniowanie bio-fotonowe, ten eksperyment dowodzi, że struktura
molekularna wody rezonansowej o niskiej częstotliwości jest bardziej rygorystyczna, a transfer wiadomości jest
również szybszy niż w zwykłej wodzie.
Współczynnik oporu czyli jak duży przepływ prądu woda może wytrzymać. Współczynnik oporu zdrowej wody
powinien wynosić 6000 (wody rezonansowej o niskiej częstotliwości wynosi 6334 ), co oznacza, że woda może
wytrzymać dość wysoki prąd. Gdy współczynnik oporu wody spada, oznacza to, że nerki muszą poświęcić
więcej czasu na radzenie sobie z zanieczyszczeniami i innymi substancjami chemicznymi w wodzie.
Test mleka: ten test potwierdził, że aktywowane mleko może hamować wzrost bakterii i pleśni. Aktywowane
mleko zostanie przekształcone w naturalny proces fermentacji podobny do etapu sera. Mleko użyte w próbie
zostało zakupione w supermarkecie, a ten rodzaj mleka zawiera składniki konserwujące i zazwyczaj nie nadaje
się do fermentacji.
Aktywowana woda może wzmocnić tempo wzrostu komórek, nawadnianie cebuli wodą rezonansową o niskiej
częstotliwości wykazało, że ich korzenie rosły szybciej ze względu na wysoką zdolność absorpcji wody
rezonansowej o niskiej częstotliwości, a jej struktura molekularna o wyższej energii uległa zmianie.
W szesnastym dniu, pąki korzeniowe cebuli karmione aktywowaną wodą były długie na 13 cm,
podczas gdy nawadniana zwykłą wodą cebula nie wykiełkowała.
Test ma na celu wykorzystanie techniki, która wstrzykuje azot do dwóch próbek wody, aby wymusić na wodzie
natychmiastowe zamrożenie. Cross-polaryzator i aparat fotograficzny używa dwie krystaliczne próbki wody.
W strukturze krystalicznej zwykłej wody z kranu jest szeroko obecny rozłam i chaotyczny układ krystaliczny,
ponieważ zawiera więcej zanieczyszczeń zawartych i struktura molekularna jest rozluźniona, tak, że jest
zaburzona w procesie krystalizacji. Niska częstotliwość rezonansu wody uporządkowuje strukturę molekularną
jest bardziej schludna i zgodna w tym samym kierunku krystalizacji.

Woda o niskiej częstotliwości podczas choroby
Woda rezonansowa o niskiej częstotliwości poprawia lepkość krwi.
Lepkość krwi nie jest niezależną chorobą, ale istnieje wiele chorób klinicznych, takich jak miażdżyca,
zakrzepica naczyń mózgowych, zawał serca, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, obturacyjne zapalenie siatkówki
i przewlekła choroba wątroby i nerek, co jest ściśle związane z lepkością krwi. To dlatego, że gdy lepkość krwi
wzrasta, przepływ krwi spowolnia się, to dla organizm uzyskanie tlenu i składników odżywczych staje się
utrudnione. W szczególności, nadmierne starzenie się czerwonych krwinek, twardnienie, występowanie
agregacji czerwonych krwinek, zwiększona gęstość krwi i zakrzepy krwi, co prowadzi do zatoru naczyniowego
i niedokrwienia serca, choroby naczyniowo-mózgowej.
Sytuacja zwiększonej lepkości krwi jest jak wąska droga, zatłoczona ze zbyt wieloma zniszczonymi
samochodami, i może zostać zakorkowana w każdej chwili, co powoduje słaby transport. Woda rezonansowa
o niskiej częstotliwości zmienia strukturę cząsteczek wody i staje się wodą pitną dla komórek, co zwiększa
absorpcję wody w naczyniach krwionośnych i mikro-naczyniach o 2 razy, a także zwiększa szybkość absorpcji
o 3 razy, skutecznie zwiększając zawartość wody w komórkach i wydajność komunikacji między komórkami.
Znacząco poprawia krążenie krwi.
Jak pić wodę rezonansową o niskiej częstotliwości u pacjentów z chorobą sercowo-naczyniową?
Większość z chorób wieńcowych jest spowodowana przez nagromadzenie się złogów w tętnicy wieńcowej,
co prowadzi do utrudnienia normalnego przepływu krwi. Ważną funkcją wody rezonansowej o niskiej
częstotliwości jest rozkładanie i usuwanie złogów, ale pacjenci przyjmujący leki kardiologiczne powinni
zaprzestać picia wody rezonansowej o niskiej częstotliwości, wyłącznie z pacjentami z rozrusznikiem serca.
Większość pacjentów z wysokim ciśnieniem krwi jest zakwaszona, najbardziej oczywistą przyczyną jest
nadmierne spożycie tłuszczu, ściana naczyniowa jest łatwa do dodania cholesterolu i naczyniowe pole
przekroju zwężone. Niska częstotliwość rezonansu wody ze względu na jego silną zdolność do
rozpuszczania, łatwo rozbija złogi, regularne picie wody może skutecznie neutralizować kwaśne substancje
we krwi, tak, że ciśnienie krwi obniży się, aby uniknąć twardnienia i pękanie naczyń krwionośnych. Pacjenci z
chorobą wieńcową, nadciśnieniem tętniczym powinni zacząć od picia niewielkiej ilości aktywnej wody ( około
800 ml), stopniowo zwiększać intensywność do 8% - 10% ilości dziennego picia.
Przy hipotensji powinno się pić na czczo lub przed posiłkami 1 godzinę.
Ogólne reakcje: przy chorobie wieńcowej początkowo duszności, chrapliwy oddech, niestabilność
emocjonalna, należy kontynuować przyjmowanie leków. Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym mogą mieć
tymczasowo podwyższone ciśnienie krwi, uczucie ociężałej głowy, zawroty głowy, ze stopniową poprawą.
Zaleca się łączyć w picie wody w połączeniu z dawką leku stopniowo zmniejszaną, zależnie od sytuacji.
Niska częstotliwość rezonansu wody pomaga przy chorobach nerek i zaparciach.
Przy obrzękach należy ograniczyć stosowanie wody pitnej, podczas gdy aktywowana woda ma nie tylko
bardzo dobry efekt moczopędny, ale także oczyszczający i promujący metabolizm co ma szczególnie
znaczący wpływ. Aktywowana woda może neutralizować różne kwaśne toksyny i zwiększyć dotlenienie
Poranne picie 2-3 filiżanek zimnej wody aktywowanej może promować ruch jelit i wyeliminować zaparcia.

O wodorze
Jako najmniejsza cząsteczka w przyrodzie. Wodór przez długi czas był ignorowany przez środowiska
biologiczne i medyczne. Ostatnie badania w ostatnich latach wykazały, że wodór może być
cząsteczką o ważnych efektach farmakologicznych, szczególnie w dziedzinie medycyny
podstawowej. Biorąc pod uwagę, że ludzkie bakterie jelitowe mogą produkować pewną ilość wodoru,
sugeruje to, że wodór może być endogenną substancją czynną.
Organizm ludzki jest nierozerwalnie związany z wolnymi rodnikami i aktywnym tlenem przez cały
czas, a wszelkie zaburzenia reakcji biochemicznych mogą wpływać na prawidłowe funkcjonowanie
metabolizmu energetycznego. Najważniejszą i najczęstszą z tych reakcji biochemicznych jest
reakcja redoks. Większość z tych reakcji redoks to reakcje wolno rodnikowe. Dlatego też metabolizm
energetyczny nie może być realizowany bez reakcji wolno rodnikowych. Krótko mówiąc, wolne
rodniki i reaktywny tlen są substancjami niezbędnymi do życia.
Kiedy ludzie uważają, że uszkodzenia oksydacyjne są spowodowane nadmiernym wzrostem ilości
wolnych rodników i reaktywnego tlenu, powszechnym błędnym przekonaniem jest traktowanie
wszystkich reaktywnych form tlenu jako całości. W rzeczywistości, istnieje wiele rodzajów aktywnego
tlenu w organizmie, a niewielka liczba reaktywnych form tlenu, takich jak rodniki hydroksylowe,
aniony azotynowe i podchloryn. Są one niezwykle aktywne i są najbardziej podatne na
nieodwracalne reakcje chemiczne z ważnych makrocząsteczek biologicznych, takich jak białka,
kwasy nukleinowe i lipidy w komórkach, co prowadzi do śmiertelnego uszkodzenia tych cząsteczek,
czyli uszkodzeń oksydacyjnych. Jest to prawie najczęstszy i podstawowy mechanizm
patofizjologiczny powstawania i rozwoju wszystkich chorób u ludzi.
Dlatego też, zgodnie z dotychczasowymi poglądami, stosowanie silnych substancji redukujących (np.
witamin) w celu usunięcia aktywnego tlenu w leczeniu chorób jest niekompletne. Ponieważ silne
środki redukujące będą bezkrytycznie usuwać aktywny tlen, który ma wysoką zawartość, słabą
aktywność i jest szkodliwy dla organizmu, a nie mogą selektywnie neutralizować reaktywnego tlenu,
który jest szkodliwy dla organizmu.
Duża liczba badań biologicznych wskazuje, że wodór ma wpływ na selektywne neutralizowanie
rodników hydroksylowych i anionów azotynowych, co jest podstawą dla tlenu w leczeniu chorób
spowodowanych uszkodzeniem oksydacyjnym. Badania wykazały, że tlenem można leczyć wiele
różnych chorób. Takich jak: obrzęk złośliwy, zapalenie jelita grubego, zatrucie tlenkiem węgla, postencefalopatia, niedokrwienie mózgu, demencja starcza, choroba parkinsona, depresja, uszkodzenie
rdzenia kręgowego, podrażnienie skóry, cukrzyca typu 2, ostre zapalenie trzustki, uszkodzenie
przeszczepu narządów, niedokrwienie jelit, ogólnoustrojowa reakcja zapalna, uszkodzenie
popromienne, uszkodzenie siatkówki i głuchota. Jednakże, oprócz cukrzycy typu 2, dysfunkcja
mózgu, reumatyzm wewnętrzny i choroba Parkinsona zostały przetestowane u ludzi. Obecnie
większość chorób wymaga jeszcze potwierdzenia w rygorystycznych badaniach klinicznych.

Funkcja wody bogatej w wodór
Wolne rodniki to atomy lub cząsteczki na orbicie elektronowej, które nie mogą utworzyć pary
elektronowej, a ich reaktywność jest bardzo wysoka. Szczególnie wolny rodnik posiadający element
tlenowy jest określany jako złośliwy reaktywny tlen. Według badań, 2%-5% tlenu wdychanego przez
organizm może generować super-tlenowe wolne rodniki o silnej mocy destrukcyjnej. Normalne
komórki są niszczone przez złośliwy reaktywny tlen, który przyspiesza starzenie się. Ten produkt
rozpuszcza nierozpuszczalny w wodzie wodór, po przez zasadę mikro-elektrolizy, tak, że ciało może
wchłonąć wodór podczas picia wody, a tym samym neutralizuje nadmiaru wolnych rodników
ludzkiego ciała. W celu zwiększenia zawartości wodoru w mikro-elektrolizie, należy użyć membrany
jonowej, która przepuszcza tylko aniony. To skutecznie oddziela anion i kation, i gaz chlor, w tym
samym czasie, gaz chlor i ozon wytwarzany w procesie mikro-elektrolizy są oddzielone do komory
wody kwasowej przez membranę jonową, aby zapewnić użytkownikowi bezpieczeństwo wody pitnej.
Wodór jest bardzo niestabilny w wodzie, dlatego zalecamy picie wody wodorowej w ciągu 10 minut
po zakończeniu wytwarzania wodoru. W przeciwnym razie stężenie wodoru będzie nadal spadać,
a efekt wody bogatej w wodór nie zostanie osiągnięty. Podczas picia wody bogatej w wodór
po raz pierwszy, należy pić stopniowo zwiększając stężenie w zależności od różnych warunków
fizycznych i reakcji.
◘Wzmocnia proces przewodnictwa nerwowego
i promuje różnicowanie nerwowych komórek
macierzystych
◘Zwiększa zawartość tlenu w erytrocytach
i poprawia przepływ krwi
◘Usprawnia komórki B trzustki i poprawia
metabolizm glukozy
◘Zwiększa długości telomerazy, a tym samym
znacznie przedłuża życie
◘Przeciw działa komórkowemu utlenianiu
mitochondrialnemu w celu zapewnienia dostaw
energii dla człowieka
◘Wzmocnia stabilność genetycznego DNA.
◘Znacząco poprawia pamięć, myślenie i uwagę.
◘Wyeliminowuje zmarszczki mimiczne i zwiększa elastyczność skóry.
◘Może pobudzić ruch ludzkiego ciała i zwiększyć ludzką witalność.

Cząsteczka wodoru jest najmniejszą cząsteczką na ziemi i może wejść do każdej
komórki ciała. Wodór jest naturalnym antyoksydantem, który może neutralizować
złośliwe wolne rodniki tlenowe.
Złośliwe wolne rodniki tlenowe są podstawowymi czynnikami powodującymi zmiany
patologiczne, nowotwory i starzenie się. Palenie tytoniu, stres i brak snu mogą
powodować powstawanie wolnych rodników nadtlenkowych.

Poprawa krewi
Wzmocnia proces
przewodzenia nerwów,
promuje różnicowanie
neuronowych komórek
macierzystych,
poprawia zawartość tlenu
w czerwonych krwinkach
i krążenie krwi.

Stabilne DNA
Wzmacnia stabilność
genetycznego DNA i blokuje
produkcję złośliwych
komórek.

Metabolizm

Procesy myślowe

Zasadniczo poprawia
aktywność komórek B
trzustki i znacznie
zwiększa zdolność
metaboliczną glukozy.

Naturalnie promuje pamięć,
myślenie, uwagę.
Może złagodzić ruch ciała
gazu, zwiększyć witalność
ludzkiego ciała.

Odporność, starzenie się
Długość życia
Rozszerzenie długości
enzymu – telomerazy,
co znacznie przedłuża
żywotność ludzkiego
ciała.

Może naturalnie
wyeliminować zmarszczki
mimiczne, zwiększyć
elastyczność i kolor skóry,
oprzeć się utlenianiu
mitochondriów i zapewnić
ludzkiej energii

Jednostki chorobowe wywoływane przez aktywny tlen
Uszkodzone tkanki
Krążenie/oddychanie

Choroby reprezentatywne
Zawał serca, miażdżyca, zapalenie płuc, dławica piersiowa itp.

Nerwy czaszkowe

Zawał mózgu, epilepsja, krwotok mózgowy, Parkinson, Alzheimer,
itd.

Trawienie

Zapalenie żołądka, rak żołądka, wrzody żołądka, marskość wątroby,
zapalenie trzustki, choroby jelit ...

Krew

Białaczka, sepsa, hiperlipidemia, itp.

Skóra

Atopowe zapalenie skóry, słoneczne zapalenie skóry, alergia na
światło itp.

Endokrynologia
Oko
Nowotwory

Kompleksowa organizacja

Cukrzyca, zaburzenia metabolizmu nadnerczy, itp.
Zaćma, zwyrodnienie
Chemiczna kancerogeneza,
zaburzenia radiacyjne itp.
Reumatyzm
stawów,
autoimmunologiczne itp.

rak

spowodowany

paleniem,

choroby

kolagenowe,

choroby

Reaktywny
tlen
atakuje
normalne
komórki.
Atakuje
fragmenty
DNA
w komórkach i powoduje ponad 70 śmiertelnych chorób przewlekłych, takich jak rak, mutacje genów,
choroby
naczyniowe,
demencja,
choroba
Parkinsona,
choroby
serca,
udar mózgu i cukrzyca.
Wodór i tlen mają przeciwny wpływ na redukcję, redukcja oznacza powrót do stanu
pierwotnego, oddając elektrony do substancji, które są przechwytywane przez tlen
aby przywrócić je do stanu pierwotnego. Tlen ma 8 elektronów, w porównaniu do wodoru, który ma
tylko jeden elektron. Ale ma właściwość przekazywania elektronów do innych substancji, więc nasze
ciało zyskuje energię poprzez wodór.
Jemy lub oddychamy to rozbijamy atomy wodoru w celu uzyskania energii
z pożywienia. Wodór dostarcza elektronów do mitochondriów, które wytwarzają energię
w komórkach, wytwarzają ludzką energię zwaną ATP, więc prawdziwym powodem oddychania i
spożywania jest uzyskanie energii z wodoru. Ponadto, ta właściwość wodoru zmniejsza złośliwe
reaktywne
formy
tlenu
(ROS)
i
rodniki
hydroksylowe
produkowane
w organizmie człowieka, czyniąc je całkowicie nieszkodliwymi.

Cudowna woda świata
Źródła Lourdes we Francji:
Z wodą źródlaną z Lourdes we Francji wiąże się następująca legenda: W 1858 roku,
Maryja Dziewica wskazała dziewczynie Bernardette miejsce z którego wypłynęła tajemnicza woda.
Woda ta znana jest z uzdrawiającego działania na rany i choroby. Dziś Lourdes jest katolickim
sanktuarium, do którego co roku przybywa 5 milionów pielgrzymów. Od 1862 r. liczba osób, które
powiedziały, że dzięki wodzie z Lourdes wyzdrowiały, sięgnęła 6700.
Meksykańska woda Torakoteui:
W Meksyku znajduje się mała wioska o nazwie Torakoteui. Mówi się, że woda ze studni na tutejszym
pastwisku ma cudowną moc, która może wyleczyć wiele chorób, dlatego wielu ludzi przyjeżdża z
zagranicy. Krążą pogłoski, że w 1991 roku spacerujący pies upadł i został ranny, a po wypiciu
tutejszej wody szybko doszedł do siebie. Istnieją również pogłoski, że po wypiciu wody przez 3
miliony ludzi rocznie, choroby takie jak paraliż neurologiczny, cukrzyca i rak zostają wyleczone, a
ciało staje się lekkie i wolne. 26 listopada 2000 roku japońska stacja telewizyjna wyemitowała
program o nazwie "Special Research 200X", w którym analizowano wodę Torakoteui i stwierdzono,
że jest ona bogata w aktywny wodór.
Niemiecka woda z Nordenauera:
W jaskiniach wioski Nordenauer w Niemczech odkryto, że płynie tam czysta woda źródlana.
W 1991 roku firma Tomeseu, która prowadzi hotel w pobliżu, otrzymała zamówienie na wino
od bardzo wymagającego holenderskiego klienta. Aby umożliwić klientowi bezpośredni wybór,
Tomeseu zaprowadziło go bezpośrednio do kanału na odpady do przechowywania wina. Mówi się,
że klient był zaskoczony, kiedy tam dotarł, i powiedział: "Czuję się dobrze i jestem silny. Jeśli
wypijesz wodę, która tu wypływa, zostaniesz wyleczony." Wieść szybko się rozniosła. Później
pojawiły się pogłoski, że ciała wyzdrowieją po wypiciu tutejszej wody.

Woda Wodorowa - Problemy skórne:
Sucha skóra: naprawa warstwy rogowej naskórka, aby pomóc skórze odbudować samoodnawiające
się środowisko; Tłusta skóra: przyspiesza metabolizm i zabiera trądzik z tłustych porów w porach
skóry; Neutralna skóra: zamiast codziennych produktów złuszczających w procesie nawilżania skóry.
Wrażliwa skóra: jakość wody jest delikatna i gładka, a cząsteczki wody bogate w wodór
nie podrażniają wrażliwej skóry.

Częste pytania
1. Jaka jest różnica pomiędzy niskoczęstotliwościowym rezonansowym aktywatorem wody a
oczyszczaczem wody?
Oczyszczacz wody filtruje zanieczyszczenia w wodzie i filtruje zanieczyszczenia poprzez adsorpcję,
izolację lub wymianę elementu filtrującego. Woda rezonansowa o niskiej częstotliwości aktywuje
molekuły wodne za pomocą technologii rezonansu molekularnego (MRET). Są to dwa różne systemy
2. Czy można pić wodę rezonansową o niskiej częstotliwości codziennie?
Tak, zalecamy picie około 3L wody rezonansowej o niskiej częstotliwości codziennie, ale
ograniczone stosowanie wody o niskiej częstotliwości u wszystkich pacjentów z chorobami o ciężkim
przebiegu
3. Czy woda rezonansowa o niskiej częstotliwości zawiera minerały?
Źródło wody decyduje o tym, czy zawiera ona minerały. Urządzenie nie zwiększy ani nie zmniejszy
zawartości minerałów w wodzie.
4. Czy niskoczęstotliwościowy rezonans może zmienić pH wody?
Niska częstotliwość rezonansu wody w organizmie człowieka poprzez konwersję płynów ustrojowych
ma tendencję do neutralnego pH, ale nie zmieniania wartość pH wody w ciele bezpośrednio
5. Czy woda rezonansowa o niskiej częstotliwości może być chłodzona lub ogrzewana?
Woda rezonansowa o niskiej częstotliwości może być podgrzewana lub zamrażana do picia w
dowolnej temperaturze, ale nie należy używać metalowych pojemników do przechowywania wody
przez długi czas
6. Czy można myć owoce i warzywa wodą z rezonansu niskiej częstotliwości?
Tak, moczenie owoców lub warzyw w aktywnej wodzie przez 5 min, powoduje znaczne zmniejszenie
pozostałości pestycydów i szkodliwych bakterii.
7. Jakie są wymagania dotyczące stosowania aktywatora wody o niskiej częstotliwości
rezonansu?
Nie powinno być w pobliżu produktów elektronicznych o wysokim promieniowaniu (takich jak
kuchenka mikrofalowa, kuchenka indukcyjna itp.) podczas pracy
8. Jakie są wymagania dotyczące pojemników z wodą rezonansową o niskiej częstotliwości?
Nie należy używać metalowych pojemników. Używaj wysokiej jakości pojemników plastikowych lub
szklanych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Nie należy przekraczać linii poziomu MAX
wody podczas pracy, w przeciwnym razie efekt będzie częściowo osłabiony
9. Jaka jest żywotność aktywatora wody rezonansowej o niskiej częstotliwości?
Może być używany przez 15.000 godzin. Jeśli działa 10 razy dziennie, może być używany przez
około dziesięć lat.

Usługa konserwacji
Co obejmuje gwarancja na ten produkt?
Niniejsza gwarancja na produkt obejmuje wszelkie wady materiałowe i wykonawcze w
warunkach normalnego użytkowania w okresie gwarancyjnym wynoszącym jeden rok.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez niewłaściwe
użytkowanie, instalację lub konserwację niezgodną z instrukcją obsługi
produktu. Niewłaściwe użytkowanie, instalacja i konserwacja obejmują:
- Napięcie i natężenie ładowania większe niż 5 V o natężeniu 1 A
- Płyny do picia inne niż woda, rozruchu na sucho, wysoka temperatura wody więcej
niż 45 ° C i zasuszanie membrany podczas używania i obsługi, proszę przeczytać
instrukcję obsługi w części środki ostrożności dla użytkowania
- Generator zamoczony w wodzie, uszkodzenia spowodowane przez człowieka
powodujące że elementy elektroniczne lub akcesoria nie działają
- Naprawianie, modyfikowanie i demontowanie
- Uszkodzeń wynikłych z klęski żywiołowej lub siły wyższej.
Co obejmuje serwis gwarancyjny?
- Naprawimy dla Ciebie za darmo lub wymienimy za darmo wadliwe części w ciągu
jednego roku obowiązywania gwarancji
- Wystarczy, że prześlesz na naszego maila identyfikator produktu, czas zakupu oraz
fakturę za transakcję
- Nasz dział obsługi klienta skontaktuje się z Tobą w celu zapewnienia obsługi po
sprzedażowej w ciągu 2-3 dni roboczych od otrzymania Twojego e-maila.
Opłaty za naprawę
Za naprawę lub wymianę produktu po okresie gwarancyjnym pobierane są opłaty.
Opłata zostanie podana po oszacowaniu uszkodzeń i usterek.
Kontakt z nami
Jeśli masz jakiekolwiek problemy z działaniem lub usterką urządzenia podczas
użytkowania, prosimy o kontakt z naszymi dystrybutorami lub bezpośrednio z nami.

Cud Wody, Wodoru i 7,8 Hz
z Inteligentnego Kubka

