APA = VIAȚĂ

O APĂ SĂNĂTOASĂ = O VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ

DE CE APĂ ȘI PENTRU OM ?
Cercetările medicilor și oamenilor de știință
converg spre o concluzie clară:
 Fără apă nu ar putea exista viață 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 33%,
 mușchi 77%,
 plămâni, rinichi, 80%
 sânge, 83%
 creier, 75%
 precum și în
lichidele biologice de ex.:
plasmă, 90% salivă 99,5%.

TU, ȘTII CE APĂ BEI ?
Majoritatea surselor de apă din Romania
(robinet, fântâni) conțin: fecalo-bacterii,
materiale organice, resturi de pesticide,
azotați, plumb, chimicale cu clor, fluor,
resturi de medicamente, hormoni,
ioni grei, gaze etc.
Conform Directivei UE privind consumul
de apă, apa de la robinet trebuie să
întrunească urmatoarele condiții:
 fero și mangano-bacterii ≤ 20 000 colonii/litru;
 alge ≤10 000 colonii/litru;
 ciano-bacterii ≤ 100 colonii/litru;
 sulfo-bacterii 100 colonii/litru.

Chiar ne dorim să bem toate acestea ?

TU, EȘTI CONȘTIENT CĂ
APA ÎNSEAMNĂ SĂNĂTATE ?
 Apa ajută la transportul și absorbția
substantelor nutritive,
 Este un 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.

Tu, bei o apă sănătoasă ?

TU, CE LICHIDE BEI ?
1. Apă de la robinet ?
Potrivit raportului ONU:
"Apa pură lipsește și va fi și mai greu pe viitor, din cauza încălzirii
climatice. Săracii suferă cel mai mult, mai ales din cauza poluării,
lipsei apei și a igienei de bază“.
ˮ...Pe țevile de apă curge cancer, nu viață...ˮ
« România nu are decât 500 de stații de epurare care funcționează corespunzător
din aproape 2.000 necesare.
Astfel 79% din apele uzate se întorc la consumatori pline de mizerii.
Până în 2018, 90% din localități trebuie legate la sisteme de apă, canal
și la stații de epurare conforme. În prezent, doar 52% din români au
apă și canalizare. Neputința autorităților de a folosi fondurile
europene, condamnă românii la un trai intoxicat cu nitrați, virusuri
și metale grele. »
Dir. Institut Cercetări Alimentare,
Gheorghe Mencinicopschi.

TU, CE LICHIDE BEI ?
2. Apă îmbuteliată ?
 Apa îmbuteliată în peturi este cancerigenă
(stalaţii din PET se pot transmite în apă
dacă ambalajul este lăsat în soare şi lumină).
 Specialiștii recomandă îmbutelierea apei în
sticle de sticlă fumurie pentru ca lumina
să nu-i deprecieze calitățile.
3. Apă filtrată cu filtre cu osmoză inversă ?
 Cel mai «bun» filtru posibil (cu osmoză inversă), ar reține tot,
în afară de moleculele de apă. Acest lucru ar fi un dezastru
pentru scopul de potabilizare al apei, deoarece ar fi o apă distilată.
Deaceea, pentru a-și atinge scopul, apa furnizată va trebui remineralizată.

TU, CE LICHIDE BEI ?
4. Suc îmbuteliat ?
 Sucurile de legume și
fructe conțin antioxidanți
dacă se consumă făcute proaspăt.

TU, CE LICHIDE BEI ?
5. Suc proaspăt de
legume și fructe ?
 Da, în condițiile în care materia primă (legumele, fructele)
s-a maturizat în mediul ei natural (pe pământ, în pom),
nu prin iradiere și cu chimicale.

CE CALITĂȚI TREBUIE SĂ AIBĂ
LICHIDELE PE CARE LE CONSUMAȚI ?
PENTRU BĂUT:
 Alcaline
 Cu P.O.R.-ul (potențialul de oxido-reducere) negativ
POR = potențial de

oxido-reducere

DE CE ?

Dacă e (+) = e OXIDANT
Dacă e (–) = e ANTIOXIDANT

PENTRU SPĂLAT:
 Acid
Scala pH = indicele acid / bază (0 – 14)

pH = 0 – 6,8 = acid
pH = 7 = neutru

pH = 7,2 – 14 = alcalin

CE CALITĂȚI TREBUIE SĂ AIBĂ
LICHIDELE PE CARE LE CONSUMAȚI ?
PENTRU BĂUT:
Care din băuturi întrunește condițiile
de Alcalin și Antioxidant ?
1. Apă de la robinet
pH = 7,84 = alcalin
ORP = +482 mV =
puternic oxidant

CE CALITĂȚI TREBUIE SĂ AIBĂ
LICHIDELE PE CARE LE CONSUMAȚI ?
PENTRU BĂUT:
Care din băuturi întrunește condițiile
de Alcalin și Antioxidant ?
2. Suc îmbuteliat
pH = 2,92 = acid
ORP = +202 mV =
puternic oxidant

CE CALITĂȚI TREBUIE SĂ AIBĂ
LICHIDELE PE CARE LE CONSUMAȚI ?
PENTRU BĂUT:
Care din băuturi întrunește condițiile
de Alcalin și Antioxidant ?
3. Suc proaspăt de portocale
pH = 4,15 = acid
ORP = -26 mV =
atioxidant
În cazul în care fructul
este copt în pom, siropul
proaspăt = -100 -200 mV

CE CALITĂȚI TREBUIE SĂ AIBĂ
LICHIDELE PE CARE LE CONSUMAȚI ?
PENTRU BĂUT:
Care din băuturi întrunește condițiile
de Alcalin și Antioxidant ?
4. Apă alcalină Aquarion
pH = 10,88 = alcalin
ORP = -304 mV =
Puternic
atioxidant

APA DE LA AQUARION ESTE
CEL MAI BUN ANTIOXIDANT !!!
Specialiști în domeniu au studiat clusterii
de apă din mai multe orașe ale lumii:
Comparând acești clusteri
cu cel de la Aquarion
Și-au dat seama de calitățile apei
Alcaline de la aparatul Aquarion:
 Filtrată
 Ionizată
 Cu dimensiunea clusterilor
mai mici și cristale armonioase
 Îmbogățită cu oxigen
 O apă alcalină cu un POR
reglabil între – 70 și – 500 mV
CEL MAI BUN ANTIOXIDANT DIN LUME !!!

AQUARION WATER IONIZER
SURSA TA DE APĂ ! SURSA TA DE VIAȚĂ !
Conectare, filtrare:
 Se conectează la o sursă de apă din locuință, ușor,
de oricine, putându-vă și folosi normal de robinet
 După montarea aparatului, apa va trece mai întâi printr-un
filtru mecanic, exterior (care reține impuritățile mari)
 Apoi prin filtrul Biostone, interior,
 Care reține impurități de 0,01µ
 Se oferă spre consum o apă fără
virusuri, bacterii, nitriți, nitrați,
flour, clor și alte substanțe toxice.

Filtru intern

Filtrul Biostone filtrează până la 6000 de litri de apă,
moment semnalizat de aparat acustic și vizual

AQUARION WATER IONIZER
SURSA TA DE APĂ ! SURSA TA DE VIAȚĂ !
Funcționare:
 Aparatul transformă curetul alternativ (220 V de la rețea) în curent continuu,
pentru a polariza doi electrozi speciali (din platină și titan):
 ANODUL (+)
 CATODUL (-)

În felul acesta aparatul
va ioniza apa (va face
electroliza apei).
Ionii cu încărcătură pozitvă, cum ar fi
calciul (Ca), magneziul Mg), sodiul (Na) și
potasiul (K), cresc pH-ul apei și va rezulta
apa alcalină ionizată

APĂ ACIDĂ

APĂ ALCALINĂ

Ionii cu încărcătură negativă, incluzând
fosforul (P), clorul (Cl) și sulful (S), scad
pH-ul și produc apa acidă ionizată

AQUARION WATER IONIZER
SURSA TA DE APĂ ! SURSA TA DE VIAȚĂ !
Vor rezulta:
 4 trepte de apă alcalină ionizată, ușor de obținut manual:
 Nivel 1 – pH 7,5 – pentru băut
 Nivel 2 – pH 8,5 – pentru băut
 Nivel 3 – pH 9,5 – pentru ceai, cafea, supă
 Nivel 4 – pH 10 – pentru gătit
 4 trepte de apă acidă ionizată, ușor de obținut manual:
 Nivel 1 – pH 6,5 – pentru gargară, periat dinți
 Nivel 2 – pH 5,5 – pentru igiena feței și corpului
 Nivel 3 – pH 4,5 – pentru sterilizarea bucătăriei
 Nivel 4 – pH 4 – pentru un efect de sterilizare
mai puternic, pentru plante
 apă filtrată și ionizată, cu pH = 7, obținută manual

AQUARION WATER IONIZER
SURSA TA DE APĂ ! SURSA TA DE VIAȚĂ !
Beneficiile apei alcaline
ionizate antioxidante:

Întreține
Viața !

 Cel mai puternic și eficient antioxidant de pe pământ
 Oxigenează mai eficient ca orice terapie de oxigenare
 Energizează
 Împiedică acidifierea organismului
 Degrevează rinichii și ajută detoxifierea
 Întărește inima și circulația
 Activează sistemul nervos, scade efectele stresului
și crește puterea de concentrare
 Ajută în:obezitate, diabet, psoriazis, osteoporoză, artrită, etc.
 Asigură prospețime și elasticitate pielii
 Nutrienții sunt mai eficient asimilați în corp (ajută digestia)
 Hidratează corpul de 3 ori mai eficient decât apa obișnuită

AQUARION WATER IONIZER
SURSA TA DE APĂ ! SURSA TA DE VIAȚĂ !
Beneficiile apei alcaline
ionizate antioxidante:

Întreține
Viața !

Hematiile și testul Darkfield:
 înainte de folosire (pentru o persoană deshidratată,
stresată și poate cu boli grave)
 după 5 minute de la consumul unui pahar cu
apă alcalină ionizată (în caz că nu sunt afecțiuni)
 sau, după o lună de consum

AQUARION WATER IONIZER
SURSA TA DE APĂ ! SURSA TA DE VIAȚĂ !
Beneficiile apei Ucide Viața !
acide ionizate:
(viruși, bacterii)
 Tratează acneea fără efecte secundare
 Ameliorează psoriazisul
 Este benefică în tratamentul mătreții
 Umezește ochii afectați de uscăciune cronică
 Readuce catifelarea pielii și strălucirea părului
 Excelentă în tratarea mâinilor crăpate și a pielii uscate
 Excelentă în îndepărtarea ridurilor fine
 Îndepărtează cu succes tartrul de pe dinți
 Excelentă pentru tratarea prin gargară a gurii, gâtului și gingiilor
 Benefică în tratarea rănilor, zgârieturilor și mușcăturilor de insecte
 Excelentă pentru tratarea eczemelor și a ciupercilor de orice fel
 Excelentă în spălarea fructelor, legumelor, a cărnii, a peștelui, a
suprafețelor, vaselor și în îngrijirea și udarea florilor de apartament

AQUARION WATER IONIZER
SURSA TA DE APĂ ! SURSA TA DE VIAȚĂ !
Unde trebuie să folosim apa purificată cu pH = 7 (neutru)?
 Medicamentele și suplimentele alimentare se iau
cu apă purificată cu pH neutru.

AQUARION WATER IONIZER
SURSA TA DE APĂ ! SURSA TA DE VIAȚĂ !
Cât costă ?
5 950 lei (prețul include TVA-ul)
În cât timp se amortizează ?
EXEMLU: o familie de 4 persoane
 consumă pentru băut 8 litri / zi
 dacă 2 litri = 3,5 lei
 înseamnă 14 lei / zi; 5 110 lei / an
Poate fi plătit în rate ?
În 6 sau 9 rate,
fără dobândă
Plus alte compensații...

În 1,5 ani

AQUARION WATER IONIZER
SURSA TA DE APĂ ! SURSA TA DE VIAȚĂ !
Alte compensații:
 Bonus – în luna următoare – de = 576 lei
 Produse cadou în valoare de = 2 110 lei
 Livrare gratuită prin curier rapid
 Garanție 3 ani
 Service / mentenanță 20 ani
 Teste Darkfield (C.M.Sănătatea) = 8 buc.
(4 înainte de consum, în valoare de 400 lei
4 după o lună de consum = 400 lei)
Pentru a vedea singuri îmbunătățirile
VALOARE TOTALĂ = 3 486 lei
Practic veți beneficia de calitatea
produselor CaliVita (+ filtru rezervă)
și veți plăti doar 2 464 lei

AQUARION WATER IONIZER
SURSA TA DE APĂ ! SURSA TA DE VIAȚĂ !
Datorită efectelor lor:
Apa alcalină ionizată și Apa acidă ionizată, au fost numite
APA VIE și APA MOARTĂ.
Pentru a le avea și tu
există o singură soluție:
Să-ți iei acum
propriul aparat
Aquarion!

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

