Multiprocessador de Água META
R$ 650,00
APRESENTO O QUE HÁ DE MAIS IMPORTANTE PARA A SAÚDE SUA E DE SUA
FAMÍLIA....
MULTIPROCESSADOR HIDROMAGNÉTICO META
(Mini-Estação de Tratamento de Água)
Produto ideal para a utilização em cozinha residencial, comércio e escritório,
oferecendo água natural de alta qualidade.
Construído em material termoplástico de alta resistência e recicláveis.
Pode ser posicionado sobre a pia ou fixado na parede.
Sua água vai passar por dois refis compostos com onze processos de tratamento com 4
estágios de purificação incluindo a magnetoterapia os quais tornará a água mais rica
com características medicinais.
1 ? Cristais de quartzo (Dolomita) ? Elimina todas as impurezas sólidas tais como: Limo,
barro, areia, terra, restos de animais mortos como baratas, ratos, lagartixas, etc.
Adicionando cálcio que fortalece a estrutura óssea e magnésio que auxilia no equilíbrio
do sistema nervoso, além de regular o PH, deixando a água levemente alcalina.
2 ? Carvão Ativado granometria 2 e 1 -100%vegetal (feito com fibra de Babaçu). Retém
contaminações químicas como cloro, sulfato de alumínio, metais pesados, etc. Além de
eliminar cor, turbidez e sabores desagradáveis.
3 - Sais de Prata Coloidal ? Antibiótico Natural ? Inibe a proliferação de germes, vírus e
bactérias. Prevenindo diversas doenças como: H pilory, giardíse, leptospirose, leugionela
pyneumológica, cólera e outras centenas de doenças transmitidas pelo consumo de
água contaminada.
4- Magnetoterapia ? Com magnetos especiais que organizam as moléculas facilitando a
filtragem e fazendo com que adquira propriedades medicinais.
MAIORES BENEFÍCIOS
Aparelho Digestivo ? Sangue e Linfa ? Metabolismo Geral ? Pele ? Rins ? Fígado ?
Vesícula Biliar ? Sistema Nervoso
*Auxilia no controle da pressão alta e má circulação
*combate acidez orgânica pois tem um pH levemente alcalino.
*Aumenta a oxigenação cerebral.
*Auxilia no controle da obesidade.
Comprovamos também que mais de 90% das enfermidades podem ser prevenidas e
tratadas por este novo método. Observamos que o efeito da água imantada é bastante
eficaz quanto ás doenças cardiovasculares, é excelente no tratamento das doenças
degenerativas e é comprovado o aumento da resistência física e imunológica do
organismo, inclusive aumentando a longevidade na geriatria.
Tratamento instantâneo pronto para o consumo. Utilizando também para lavar e
preparar alimentos, higienização perfeita!
Qualidade de Vida, Saúde e Longevidade a cada Copo D?água!
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