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Disclaimer:
 
De

 
AQwaVit® Water

 
Vitaliser

 
is

 
niet

 
bedoeld

 
om

 
ziekten

 
of

 
aandoeningen

te
 
diagnosticeren,

 
behandelen,

 
genezen,

 
verlichten

 
of

 
voorkomen.

Raadpleeg
 
bij

 
gezondheidsproblemen

 
altijd

 
uw

 
arts.

ALLE VOORDELEN

ECOLOGISCH

Vitaal water voor mens, plant en dier

Lekkerder, zachter en voller van smaak

Minder flessenwater nodig: goedkoper en
milieuvriendelijker

Minder zeep en reinigingsmiddelen nodig

ENERGETISCH

Belastende energie in het water wordt 
getransformeerd tot ondersteunende energie

Waterleidingen worden dragers van 
positieve energie

Het hele huis en de omgeving worden 
geharmoniseerd

TECHNISCH

Eenvoudig zelf te installeren 
en verplaatsen,
zonder loodgieterswerk

Zonder filters

Onderhoudsvrij

Minimaal elektrisch verbruik

Geschikt voor alle leidingen
en types water: leiding-, put-, regenwater …

Vitaal water en
een harmonieuze leefomgeving
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Gezond, vitaal water
en een harmonische leefomgeving
bevorderen de levenskracht in mensen,
dieren en planten.

De AQwaVit® Water Vitaliser transformeert water en
maakt het energierijk, zacht en lekker. Het toestel
creëert ook een positief energetisch veld in huis, dat
uw hele omgeving harmoniseert.

HET GEHEUGEN VAN WATER

Water bevat energetische informatie. Masaru Emoto
toonde met foto’s van waterkristallen aan hoe de 
structuur van water reageert op harmonische en 
disharmonische invloeden. Energetische vervuiling laat
sporen na in het water, die nadelig zijn voor de 
gebruiker. De AQwaVit® Water Vitaliser verwijdert
oude energetische afdrukken uit het water en voegt er
nieuwe, harmonische energie en informatie aan toe. 

GEZONDER EN STRESSBESTENDIGER

Water dat met de AQwaVit® Water Vitaliser behan-
deld is, heeft een veel hogere Boviswaarde* en een
kleinere clusterstructuur dan gewoon water. 
Het dringt dieper in het lichaam door en circuleert

AQwaVit®

Water Vitaliser
Vitaal water
Energiek leven

in een harmonische
omgeving

TOEPASSINGEN

Lekker drinkwater thuis en op kantoor

Gezond water voor planten en huisdieren

Eten bereiden met gevitaliseerd water

Zachter water in bad en douche

GETEST

In een testopstelling uitgevoerd aan de UGent 
groeiden sojascheuten bevloeid met AQwaVit®-
water sneller en ontkiemden er veel meer scheuten
dan met gewoon leidingwater.
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Water behandeld met AQwaVit® Leidingwater

beter. De waterleidingen waar het behandelde water
door stroomt, worden antennes van positieve, har-
monische energie. Uw woning wordt een vitale plek die
gezondheid, rust en harmonie bevordert. Hierdoor
bent u beter bestand tegen diverse stressbronnen,
zoals e-smog en geopathische belasting. 

*De Boviswaarde is het trillingsgetal van materie. Een
trilling hoger dan 6500 Bovis geeft energie en werkt 
versterkend, een lagere waarde kost energie en werkt
verzwakkend. Gewoon leidingwater heeft een Boviswaarde
van 1000 à 3000, met de AQwaVit® Water Vitaliser stijgt
die van het water en de hele leefomgeving tot meerdere
miljoenen. Een spectaculaire boost dus.

HOE WERKT HET?

De AQwaVit® Water Vitaliser werkt volgens de
principes van de kwantumfysica. Het toestel wordt
eenvoudig op de waterleiding geplaatst. Daar creëert
het een harmonisch energetisch veld, dat via de induc-
tiespoel op het water wordt overgezet. Door dit veld
herstructureren de watermoleculen zich. De oude 
energetische informatie lost op en er wordt nieuwe,
harmonische energie en informatie toegevoegd. Hier-
door stijgt de energetische waarde van het water en
van uw leefomgeving fenomenaal.

WAT MET KALK?

Kalk blijft in het water, maar in een fijnere en zachtere
structuur, waardoor het gemakkelijker te verwijderen
is. Er slaat ook veel minder kalk neer. Hierdoor hebt u
minder zeep, shampoo en reinigingsproducten nodig.

Drink en gebruik Drink en gebruik 
vanaf nu  vanaf nu  
lekker en vitaal waterlekker en vitaal water
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