
Avatari Cristalle REDOX®

Innowacyjny system filtracji wody

System Avatari Cristalle Redox przeznaczony jest do
zamontowania w szafce kuchennej pod zlewozmywakiem.
Świetnie prezentuje się również na kuchennym blacie.
Zastosowane w zestawie wkłady filtracyjne oparte na
systemie odwróconej osmozy, zapewniają czystą wodę w
każdych warunkach, niezależnie od tego, czy pobierana
jest ona z sieci miejskiej, czy ze studni.

Nasze urządzenie jest prawdopodobnie najbardziej zaawansowanym na świecie
domowym systemem filtracji wody. Zastosowane w nim naturalne technologie oparte
są na zjawiskach występujących w przyrodzie. Wśród nich znajdują się takie, które
użyte są w technice filtracyjnej po raz pierwszy. Dzięki temu woda oczyszczona za
pomocą naszych urządzeń filtracyjnych jest nie tylko czysta, ale posiada również
właściwości prozdrowotne.



Zastosowane technologie:

NADANIE WODZIE ODCZYNU ZASADOWEGO (podniesienia pH wody wyjściowej
od 7,8 do 9,5 pH).
Zakwaszenie organizmu przyczynia się do powstania chorób i otyłości. Zastosowany
bioceramiczny generator wodoru zmienia odczyn wody na zasadowy, sprzyjający tym
samym zdrowiu.

NADANIE WODZIE WŁAŚCIWOŚCI ANTYOKSYDACYJNYCH
Wodór jest doskonałym antyoksydantem. Przewyższa pod tym względem
suplementy roślinne. Rozpuszczony w wodzie łatwo wnika do organizmu i
unieszkodliwia wolne rodniki. Zapobiega to wielu chorobom i zwiększa witalność.

FILTRACJA METODĄ ODWRÓCONEJ OSMOZY
Usuwa z wody 99,8% zanieczyszczeń chemicznych, bakterie i wirusy. Jest
najskuteczniejszą techniką oczyszczania wody spośród tych, które stosuje się w
domu.

USZLACHETNIANIE WODY
Urządzenie filtrujące zawiera szungit, krzem, kwarc pręgowany, zeolit. Minerały te
mają bardzo pozytywny wpływ na wodę. Ich oddziaływanie na nią wzmacnia jej
walory prozdrowotne.



OŻYWIANIE WODY
Przywraca wodzie pierwotną energię z czasów, gdy nie było zanieczyszczeń i skażeń
cywilizacyjnych. Wpływa na poprawę samopoczucia i zwiększenie odporności
organizmu.

FILTRACJA MECHANICZNA
Dzięki niej usuwane są z wody muł, piasek, rdza żelaza itp. Stanowi pierwszy etap
filtrowania.

WGRYWANIE INFORMACJI PROZDROWOTNYCH
Woda otrzymuje informacje prozdrowotne od zawartych w urządzeniu minerałów
szlachetnych. Przekazuje je organizmowi, co wpływa na polepszenie samopoczucia,
większą odporność na stres i przyczynia się do uruchomienia przez organizm
procesów oczyszczania go.

STRUKTURA MIKROKLASTRÓW
Gdy trzy cząsteczki wody łączą się ze sobą, tworzą mikroklastry, charakteryzujące
się wysoką biodostępnością. Taka woda jest najlepszym na świecie kosmetykiem.
Stąd nazywana jest wodą dermalną. Jest rewelacyjnym nośnikiem do przenoszenia
zapisów informacyjnych bezpośrednio do komórek.


