
Příslušenství k filtračním zařízením

EnErgy

aqua voda procházející biokeramickou vlož-
kou má velice pozitivní vliv na lidské zdraví tím, 
že aktivuje tělní buňky, zlepšuje krevní oběh a 
urychluje látkovou přeměnu. infračervené pa-
prsky dlouhých vlnových délek jsou známé 
jako „světlo života“, protože jsou základním 
zdrojem podporujícím život na zemi a jsou 
prospěšné všem živým organismům. moleku-
ly vody neustále kmitají. Jsou-li molekuly vody 
vystaveny kmitům o délce 8–10 mikronů (stej-

• aktivuje molekuly vody v našem těle.
•  zvyšuje hladinu kyslíku obsaženého v našem těle.
• usnadňuje krevní oběh.
•  spaluje a odstraňuje tuky, chemické látky a to-

xiny v naší krvi.
•  zajišťuje odstraňování dalších škodlivých látek 

z lidského těla.

Energie pro Vaši vodu

Hlavní výhody

né, jako je délka vlny kmitání molekul vody), do-
jde k „rezonanci“ těchto dvou frakcí, tím dojde 
následně až k sedminásobnému zvýšení kmi-
točtu molekul vody. rezonance způsobí velice 
rychlou (10/12 s) ionizaci vody na iont vodíku 
a hydroxylový anion. tato ionizace se nazývá 
„aktivace vody“. Pokud dojde k takové aktiva-
ci vody v lidských buněčných tkáních, zlepší se 
látková výměna buněk a vylučování odpadních 
látek z buněk nebo potravy.

•  snižuje kyselost našeho těla. zlepšuje funkci 
nervového systému.

• zlepšuje vstřebávání vody organismem.
• zlepšuje vstřebávání léků.
• Bez nutnosti servisních výměn.
• neomezená doba používání.
• Jednoduchá instalace.
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infračervené paprsky dlouhých vlnových délek (fir) 
jsou součástí slunečního spektra, které je pouhým 
okem neviditelné. vlnová délka infračervených paprs-
ků dlouhých vlnových délek je od 4 do 1000 mikronů. 
Poslední studie v oblasti biotechnologií ukazují, že 
paprsky dlouhých vlnových délek hrají důležitou roli 
při vzniku a růstu všech živých organismů. z tohoto 
důvodu se tyto konkrétní paprsky dlouhých vlnových 
délek nazývají „biogenetické paprsky“. nedílnou sou-
částí všech živých organismů na zemi je voda a bíl-
koviny. voda tvoří až 70 % hmotnosti lidského těla. 
infračervené paprsky dlouhých vlnových délek jsou 
při absorbování naším tělem schopny aktivovat, oži-
vovat, regenerovat, rozvíjet a posilovat různé orgány 
v našem těle.
Oběhový systém hraje důležitou roli v různých orgá-
nech lidského těla, obzvláště v mikrooběhovém sys-
tému. vyskytnou-li se problémy s mikorooběhovým 
systémem, dochází k různým obtížím. infračervený 
paprsek dlouhé vlnové délky, kmitající na frekvenci 
podobné frekvenci lidského těla, je schopen pronik-
nout do těla, aktivovat buňky a regenerovat, jakož i 
posilovat mikrooběhové systémy. reguluje oběh krve 
a krev v cévním systému, který je blokován krevními 
sraženinami. zároveň v těle regeneruje životní energii.
zvýšení imunity našeho těla proti nemocem je další 
výhodou infračerveného záření dlouhé vlnové délky. 
to jsou některé z důsledků posílení mikrooběhového 
systému a látkové výměny těla. napomáhá zpomale-
ní procesu stárnutí, zvyšuje odolnost proti nemocem 
a prodlužuje délku života. směs z různých druhů ke-
ramických materiálů smíchaných s oxidy minerální-
ho původu, jako je oxid křemičitý (siO2), oxid hlini-
tý (al2O3 ) atd., vyzařuje infračervené záření dlouhé 
vlnové délky. Biokeramický materiál je vyroben z 26 
druhů keramických látek a různých oxidů minerálního 
původu, které jsou spečeny při 1600 °C a ochlazeny. 

• změkčování tvrdé vody
• Odstraňování zápachu z vody
• čištění vzduchu
• zlepšení a upevnění zdravotního stavu
• urychlení regenerace tělních buněk
• vyvážení kyselosti našeho těla
• uvedení hladiny cholesterolu v krvi do normál-

ního stavu
• Ochraně proti plísním
• Posilování a udržování tělesné svěžesti
• Podpoře růstu rostlin

Tradiční UV lampa 
z nerezové oceli:

Po ochlazení je tento biokeramickký materiál scho-
pen vyzařovat infračervené paprsky dlouhé vlnové 
délky.
infračervené záření dlouhé vlnové délky způsobuje 
rezonanci s molekulami vody. toto záření ionizuje 
a aktivuje molekuly vody v našich buňkách a krvi a 
tím zlepšuje náš krevní oběh a zdravotní stav.


