Living Water
Mer info
Vann – livets essens. Det utgjør mer enn 70 % av kroppen din og må vedlikeholdes
på riktig måte for at du skal beholde riktig væskebalanse. Det er avgjørende for god
helse å drikke nok vann. Ikke bare for væskebalansen, men også for å skylle
giftstoffer og avfallsstoffer ut av kroppen. Men alt vann er ikke likt. Vi lever i en
verden der vannforsyningen forurenses av kjemikalier, pesticider, bakterier, rester av
farmasøytiske produkter og andre biprodukter av vårt industrialiserte liv.
Vannet vi drikker renner gjennom rør, passerer gjennom filtreringsutstyr og utsettes
for en rekke systemer som manipulerer dets elektriske egenskaper. Deretter tilsettes
det klorin i springvannet vårt for å motvirke effektene av eventuell gjenværende
forurensning. Så i virkeligheten kan vannet vi avhenger av for å opprettholde
væskebalansen og bli kvitt avfallsstoffer øke mengden giftstoffer som allerede finnes,
og vann på flaske er ikke noe bedre. Studier har faktisk vist at flaskevann ofte
inneholder mer forurensning enn springvann. Plastbeholderne alene inneholder
dioksiner, som er påvist å være kreftfremkallende.
Vann har fra naturens side en nøytral pH. Kommunal vannbehandling og
miljøpåvirkning øker bare syrligheten i vannet, og denne føres videre til kroppene
våre når vi drikker det. Hvis vi tar med i beregningen at mange i Vesten drikker like
mye brus som vann og ofte lever på en diett som best kan beskrives som
«lavstandard», noe som igjen kan forøke allerede høye syrenivåer, resulterer dette i
en tilstand som kalles acidose, som kan føre til alvorlig dehydrering.
Japanerne har i årtier snakket om destillert vann eller vann behandlet med omvendt
osmose som «dødt vann». Dødt vann er fratatt alle sine mineraler, og er ofte veldig
syrlig. Syrlig vann har lavt potensial for å redusere oksidasjon i kroppen. Dette
stimulerer tilveksten av frie radikaler, som skader cellene, organene og DNA-et
gjennom oksidasjon. Frie radikaler er påvist å være en hovedårsak til mange store
helseutfordringer, såvel som til selve aldringsprosessen. Mer enn 80 % av alle
sykdommer kan kun eksistere i et syrlig miljø. Det er derfor logisk å anta at vi ved å
bringe kroppen tilbake til en alkalisk tilstand kan vinne tilbake kontroll over helsen
vår, og den mest effektive måten å gå fra syrlig til alkalisk på, er å drikke vann som er
blitt restrukturert, der syrlig, dødt vann forvandles til alkalisk, levende vann.

Enkelt sagt har syrlig vann flere protoner enn elektroner, noe som resulterer i en
positiv ladning. Living Water fra Vollara reverserer forholdet mellom protoner og
elektroner for å høyne alkaliniteten gjennom en prosess som kalles ionisering, som
skaper en negativ ladning. Redokspotensialet (eller Oxidation Reduction Potential,
ORP) i et stoff henger direkte sammen med ladningen i stoffet. Stoffer med positiv
ladning er syrlige, og i de fleste tilfeller er stoffer med negativ ladning alkaliske. Jo
lengre under null ladningen er, jo flere antioksidante egenskaper vil stoffet ha, og
dette betyr en forbedret evne til å bekjempe frie radikaler på cellenivå.
For å forstå ORP bedre, kan vi kikke på ORP-verdiene til noen vanlige stoffer. Noen
typer vann og brus befinner seg høyt oppe på den syrlige enden av ORP-skalaen. Når
man beveger seg nedover den numeriske verdien på skalaen øker ORP-verdien, og
Living Water befinner seg i den mest alkaliske enden.
Living Water fra Vollara er ulikt alle andre produkter når det gjelder å vedlikeholde
din helse og vitalitet. Living Water er utviklet med patentert teknologi, og er utformet
for å gi hydrogenrikt, alkalisk vann som etterligner egenskapene og fordelene ved
vannet i Hunza-regionen i Himalaya, et område kjent for sin uvanlige høye levealder,
noe som knapt overrasker. Brevannet som utgjør Hunza-folkets vanntilførsel har
gjennomgående høyt alkalisk pH og negativ ORP. Living Water kan omforme hver
dråpe du inntar til en ren ungdomskilde. Helsefordeler kan inkludere forbedret
velvære, fornyet energi, mental klarhet og en mer optimistisk holdning. Fordelene
ved Living Water strekker seg til alle aspekter av hverdagen, og forbedrer maten vi
lager, husrengjøringen, vår personlige hygiene og enda videre.
Living Water er en del av Vollaras sterke produktutvalg for helse og velvære.
Selskapet vårt ble grunnlagt kun for å gi enkeltmennesker redskapene til å oppnå
optimal helse og økonomisk frihet. Våre produkter er overlegne, og selskapet vårt
støtter seg på den mest avanserte teknologien, samt visjonært lederskap. For å lære
mer om Vollara og Living Water, kontakt representanten som delte denne DVD-en
med deg.

