CEL MAI BUN ANTIOXIDANT
DIN LUME !
«Dacă cineva m-ar întreba
care este singurul lucru pe care să-l fac
să-mi îmbunătățesc sănătatea, atunci
răspunsul meu e simplu:
Bea apă alcalină ionizată!»
Dr. Robert Young

Dan Paunescu
www.terapii-naturiste.com

FACTORII DE STRES, POLUAREA,
ALIMENTAȚIA NESĂNĂTOASĂ = BOALĂ!

ANTIOXIDANT & RADICAL LIBER !

Ce putem face pentru a ne apăra
împotriva atacurilor radicalilor liberi?

1. Să încercăm să evităm factorii de stres

2. Să eliminăm, pe cât posibil,
sursele de radicali liberi
3. Să ajutăm organismul,
consumând antioxidanți

DE CE APA ?

DE CE un adult trebuie să consume 2 – 4 litri de apă / zi?
Cercetările medicilor și oamenilor de știință converg spre o
concluzie clară: fără apă nu ar putea exista viața pe planeta
Pământ. Organismele vii conțin aproximativ 70-98% apă.
Organismul uman conține cca 70% apă, procentul fiind diferit în
funcție de vârstă (copil mic 80%, vârstnic 60-65%). Apa se
regăsește în procente diferite în toate țesuturile: țesut adipos,
oase, mușchi, plămâni, rinichi, sânge, creier, precum și în
lichidele biologice de ex.: plasmă, salivă.
 Apa ajută la transportul și absorbția substantelor nutritive,
fiind solvent pentru numeroase minerale: Na, Ca, K, Mg, Cl.
 Ajută digestia și previne constipația.
 Menține funcția corectă a rinichilor.
 Are rol de diluare și epurare a deșeurilor.
 Ajută la menținerea temperaturii corpului.
 Controlează echilibrul acido-bazic.
 Este mediul principal de transmitere a informațiilor
către toate celulele corpului.

CE LICHIDE CONSUMĂM NOI ?
1. Apă de la robinet
2. Apă îmbuteliată
3. Apă filtrată
4. Suc proaspăt de
legume și fructe
5. Suc îmbuteliat
 Specialiștii recomandă îmbutelierea apei în sticle de sticlă fumurie
pentru ca lumina să nu-i deprecieze calitățile.
 Apa îmbuteliată în peturi este cancerigenă  Sucurile de legume și
(stalaţii din PET se pot transmite în apă
fructe conțin antioxidanți
dacă ambalajul este lăsat în soare şi lumină).
dacă se consumă proaspăt.

CE LICHIDE CONSUMĂM NOI ?
pH

ORP

1. Apă de la robinet

6,8 – 7,8

(+ 200) - (+ 570)

2. Apă îmbuteliată

5,8 – 7,4

(+ 170) - (+ 340)

3. Apă filtrată

6,8 – 7,8

(+ 170) - ( + 240)

4. Suc proaspăt de
legume și fructe

5,8 – 7,2

5. Suc îmbuteliat

2,5 – 4,9

(+ 70) - (- 20)
(+ 170) - ( + 340)

pH = indicele acid – bază (0 – 14)
ORP = potențial de oxido-reducere

+ = OXIDANT
– = ANTIOXIDANT

CEL MAI BUN ANTIOXIDANT
DIN LUME – apa alcalină ionizată !
CALITĂȚILE APEI ALCALINE IONIZATE
OBȚINUTE CU APARATUL AQUARION:
 Apă sănătoasă, curată,
care conține elementele minerale necesare organismului,
fără:
virusuri, bacterii, nitriți, nitrați, flor, clor, sau alte otrăvuri.
 Apa este alcalină.
pH = 7,5 – 10,5
 Apa este puternic antioxidantă.
ORP = (-70) – (-350)

APA ALCALINĂ IONIZATĂ
SE RECOMANDĂ PENTRU:
 Încetinirea proceselor de îmbătrânire.
 Adjuvant în tratamentul cancerului.
 În prevenirea și tratarea osteoporozei.
 În prevenirea și tratarea atmului bronșic.
 În prevenirea și tratarea diabetului și a
ulcerațiilor piciorului diabetic.
 Degrevează rinichii și ajută detoxifierea
 Curăță vasele de sânge de grăsime și le dă elasticitate
 Îmbunătățește circulația periferică și cerebrală
 Crește puterea de concentrare
 Scade efectele stresului
 Este ideală pentru sportivi – fiind o sursă de energie naturală

CEL MAI BUN ANTIOXIDANT
DIN LUME – apa alcalină ionizată !
CE APĂ TREBUIE SĂ BEM:
 Filtrată  Ionizată
 Cu dimensiunea
clusterilor mai mici
 Și cu cristale armonioase
Renumitul fotograf japonez de cristale de apă
Masaru Emoto, a fotografiat cristalele de apă
formate din apa de la robinet și respectiv din
apa produsă de dispozitivul Aquarion.
Puteti vedea mai jos imaginile obținute:

Vom putea avea la
robinet apă filtrată, ionizată,
cu clusteri mici și cristale
armonioase?

Cum sa comandati cu 10% mai ieftin
(la pret de depozit)
Beneficiati ACUM de 10% DISCOUNT la Toate Preturile produselor Calivita!
(acest discount se aplica atat primei comenzi, cat si comenzilor ulterioare)
PLUS Livrare Gratuita la prima comanda!
Puteti beneficia de aceasta Super Promotie si de Pretul Special (de depozit), folosind o
legitimatie pentru reducerea de 10%, reducere care se va aplica automat la orice produs cumparat.
Este foarte simplu sa primiti o astfel de legitimatie (Card de membru). Cum?
Dati click aici (http://www.calivita.ro/registration/0402201050 )
Urmati pasii, completati formularul si vi se va emite un card de membru, care va deveni activ doar în momentul în care ați
pus în coșul de cumpărături produsele/promoția aleasă de dumneavoastră.
Faptul că vi se emite cardul de membru (codul pentru reducere)
NU implică nici o taxa lunară ulterioara sau o alta obligație fiscală din partea dvs.
Plătiți doar contravaloarea produselor Calivita comandate.
Pe viitor, NU sunteti obligati sa dati un anumit numar de comenzi lunar Comandati numai CE, CAT si CAND aveti nevoie!
De ce să plătim mai mult dacă avem posibilitatea să plătim mai puțin (cu 10%) ?
Calivita ofera Garantie 100% produselor sale, cu drept de returnare in 30 de zile.
Ele sunt comercializate in intreaga tara inca din 1994.
Toate produsele Calivita au fost avizate de catre FDA (Food and Drug Admistration) si GMP (Good Manufacturing Practice) din SUA.
Totodata, ele sunt avizate si de catre Ministerul Sanatatii din Romania.
Intrebari frecvente (FAQ): http://www.terapii-naturiste.com/ajutor-clienti.htm

Cum sa comandati cu 10% mai ieftin
(la pret de depozit)
Dar asta nu este tot! Dupa inscriere, veti primi Gratuit Pachetul de Start care cuprinde:
- Catalogul de produse Calivita
- Ghidul produselor Calivita
- DVD motivational
- Abonament lunar la Revista CaliNews
- Cardul de membru CaliVita (cu codul dvs pentru reduceri)
In PLUS… Ca membru Calivita, veti beneficia si de alte avantaje:
•
veti primi produsele direct de la depozitul central Calivita Romania, la cel mai Scazut Pret de Distributie!
•
veti primi consultanta medicala gratuita la unul din sediile companiei
•
veti primi revista CaliNews cu informatii de actualitate si utile pentru sanatatea dvs
•
veti fi anuntat si veti beneficia de toate Promotiile Calivita
•
aveti posibilitatea de a participa la excursiile si seminariile organizate de firma
•
veti beneficia de transport GRATIS prin Curier Rapid sau Posta Romana, in orice colt al tarii
Cadou special! Veti primi prin email, un link de unde puteti descarca Gratuit cartea electronica “Mii de Retete,
Remedii si Tratamente Naturale, pentru 300 de Afectiuni, explicate simplu, pe intelesul tuturor. (693 de pagini,
in format PDF)
Plus BONUS alte 100 de carti electronice (cu peste 10,000 de pagini in total) !
Detalii aici: http://www.terapii-naturiste.com/carte-electronica-medicina-naturista.htm

Cum sa comandati cu 10% mai ieftin
(la pret de depozit)
Daca NU doriti sa completati formularul/sa va inscrieti, pentru a beneficia de toate beneficiile mentionate mai sus, dar vreti
totusi sa obtineti reducerea de 10% pentru a putea cumpăra produsul/produsele dorite, puteti alege una dintre variantele de
mai jos (pe care o considerați ca fiind cea mai avantajoasă pentru dumneavoastră):
•

Sunați la 0256.291.219 / 0744.399.819 / 0372.742.360 / spuneți că doriți să comandați pe codul
040 220 1050 (codul pentru cumpărături cu reducere) urmatoarele produse..., apoi spuneți adresa și numele la care să va
trimită coletul, modalitatea de trimitere (poșta normala sau curier rapid) si numarul de telefon.

•

Trimiteti un email la adresa posta@calivita.ro,
scrieți că doriți să comandați pe codul 040 220 1050 (codul pentru cumpărături cu reducere) urmatoarele produse...,
apoi spuneți adresa și numele la care să se trimită coletul, modalitatea de trimitere (poșta normala sau curier rapid) si
numarul de telefon.

•

Comandati direct la unul magazinele Calivita din principalele orase ale tarii,
furnizand urmatorul COD DE MEMBRU: 0402201050 - Dan Paunescu

Lista de magazine: http://www.terapii-naturiste.com/magazine-Calivita-Romania.htm

COMANDATI DIRECT IN MAGAZINUL CALIVITA DIN ORASUL DVS.
CODUL DE MEMBRU 040 220 1050 – Dan Paunescu
(Nu uitati sa notati codul de membru in telefon sau pe un biletel si sa il prezentati in
magazin pentru a beneficia de produse la cel mai mic pret – pretul de depozit.)

Daca doriti detalii/informatii suplimentare, sau daca doriti sa comandati,
va rog sa ma contactati:

Dan Paunescu (Craiova)
http://www.calivita.ro/registration/0402201050
Tel:
0727 35 97 97
Email: info@terapii-naturiste.com
http://www.terapii-naturiste.com/Aquarion-Calivita-Filtru-Ionizator.php

Promotii si oferte Calivita:
http://www.terapii-naturiste.com/promotii-oferte-Calivita.php
Cum devin membru in reteaua Calivita:
http://www.terapii-naturiste.com/cumpara-mai-ieftin--produse-Calivita.php
Ce trebuie sa stiu despre afacerea Calivita:
http://www.terapii-naturiste.com/cum-sa-fac-afacerea-Calivita.php

