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De
ce să
bem apă
curată?

generală
ĥĥ contribuie la sănătatea
plus
ĥĥ conferă organismului un
de energie
ĥĥ îmbunătățește somnul
itar
ĥĥ întăreşte sistemul imun
mul
ĥĥ armonizează metabolis
ulaţie a sângelui
ĥĥ asigură o mai bună circ
i profundă
ĥĥ asigură o detoxifiere ma
a organismului
liberi
ĥĥ neutralizează radicalii

de
ĥĥ menţine nivelul optim

pH

al organismului
i eficient
ĥĥ hidratează de 6 ori ma
decât apa normală
t
ĥĥ asigură un scaun regula
elent
ĥĥ este un transportor exc
pentru vitamine şi nutrienţi
estinale
ĥĥ optimizează funcțiile int
ĥĥ reduce riscul bolilor
de civilizație

Omul este a�a cum e apa
pe care o bea.

Unii spun:

Ce fel de apă să bem?
Răspunsul este foarte simplu – o apă curată.

„O apă
dintr-un
izvor de
munte…“

Apa trebuie să fie curată, deoarece dacă conţine
substanţe dăunătoare acestea vor fi transportate către
toate părţile corpului uman.

De ce este special acest AWS?
Acest filtru nu este doar un filtru de carbon. Este
un sistem complex ce include şi alte componente:
Membrană osmotică (Diametru pori 0,0001 µm)
Inima întregului sistem. Procesul de osmoză inversă
elimină contaminarea biologică și chimică, bacteriile,
viruşii (porii membranei AWS sunt de 5.000 ori mai
mici decât o bacterie medie  lasă să treacă doar
apa curată şi mineralele solubile).
Redox (ORP: -300 mV … -400 mV, pH: 8,5 … 9,5)
• elimină radicalii liberi dăunători
• creşte nivelul de pH al apei
• reduce potenţialul redox al apei
Mineralizator
Îmbunătăţeşte calitatea apei prin aportul mineralelor
cum ar fi magneziul, potasiul, calciul şi sodiul.
Magnetizor (densitatea fluxului magnetic 7.000 gauss)
Optimizează structura apei şi reduce tensiunea
superficială.
470 mm
255 mm

410 mm
375 mm

130 mm

Mai multe detalii depre AWS şi despre toate componentele sale găsiţi
pe pagina www.starlife.ro secţiunea ACTIVITY WATER STARLIFE.
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