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Нано термос за алкална вода на Yang Water
Всеки може да консумира алкална вода навсякъде и по всяко време!
Какво представлява нано термосът? Нано термосът за алкална вода е преносим и пречистващ
се съд, който превръща обикновената вода в алкална. Нано термосът е пълен с минерали (калий, цинк,
желязо, магнезий, калций, алуминий). Портативната бутилка за вода на Yang Water е най-добрият
избор, когато сте вкъщи или в офиса, или пък когато сте на път.
Описание на термоса: бутилка: хранителен клас; вместимост: 380 мл; изработка: неръждаема
стомана; филтър 1 и 2: вградени – не се подменят; смяна на термос: след 12 месеца
Информация за продукта Нано термосът на Yang Water е преносим производител на алкална
вода, който превръща обикновената вода в алкална и йонизирана, която може да се консумира от
всеки навсякъде и по всяко време. Нано термосът използва 13 вида минерали в неговия филтър,
включително турмалинов камък, зеолит, далечен инфрачервен камък, калциеви йонни пелети,
магнезий, негативни потенциални пелети и Maifanitum камък. Съдържанието на термоса е научно
комбинирано, за да даде оптимален ефект на вашата питейна вода.
Турмалинов камък Този камък е известен също като електронен камък. Камъкът е отговорен за
генериране на отрицателни йони след взаимодействие с вода - електролизира водата и йонизира
водните молекули, поради отрицателния ефект на йоните, като по този начин намалява водните
клъстери.
Зеолитен камък Този камък обикновено се намира в районите, където вулканичните скали и
пепел реагират с алкални подземни води. Този минерал се зарежда отрицателно и се назовава с
определението „микрогъба“, тъй като той лесно абсорбира свободните радикали и вирусните частици.
Камъкът действа като много уникален антиоксидант. Зеолитът улавя и унищожава нитрозамините в
храносмилателния тракт, за да се избегне диабет тип II. Поради отрицателния си заряд, „микрогъбата“
естествено привлича токсини като тежки метали, пестициди, хербициди и други положително заредени
токсини и ги извежда безопасно от тялото с помощта на общия храносмилателен процес.
Maifanshi Stone Този камък обикновено се намира в долините и се използва често в азиатската
медицинска практика. Той спомага за абсорбирането на токсини и доставя редица микроелементи.
Също така спомага за прочистване и йонизиране на водата.
Muyu Jade Stone Това е скъпоценен камък, открит в Китай, смятан за морско находище. Този
камък се състои от 26 вида минерали. При накисването на този камък във водата, за няколко часа тя
достига стандартите на висококачествената минерална вода. В научните среди се приема единогласно,
че камъкът Muyu е идеален висококачествен материал за производство на уреди за вода, поради
комбинацията от 26 минерала и големите му ползи за здравето.
Нано сребърен прах Нано-сребърният прах има силно въздействие върху редица патогенни
микроорганизми като neisseria, chlamydia и coliform. Той подпомага възстановяването на увредените
епителни клетки и действа като мощно антибактериално средство при излагане на вода и по този начин
подобрява качеството на самата водата.
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Глина Глината е важна за хората от векове. Използват се различни видове глина като бентонит,
монтморилонит, паскалит и др. Глината е естествен абсорбиращ материал, нежен към тялото, лекува
различни кожни проблеми и неутрализира отровите в чревния тракт. Също така елиминира хранителни
алергии. Научните изследвания казват, че глината може да излекува различни храносмилателни
проблеми. Глината поглъща радиацията, на която сме изложени в съвремието на 21 век, и лекува
отворени рани.
Ползи за Здравето от консумация на алкална вода Консумацията на алкална вода подобрява
усвояването на хранителните вещества, общия метаболитен процес и поддържа стабилитета на
имунната система на човека. Алкалната вода действа като антиоксидант, подобрява
кръвообръщението, бори се с болестотворните вируси и бактерии, повишава клетъчното хранене и
общата детоксикация на организма. И още: неутрализира киселинния токсичен товар в червата и
елиминира дисфорията; неутрализира киселинните отлагания в тялото и поддържа баланса; забавя
процеса на стареене на клетките, а с това и на целия организъм; намалява възпалителните процеси;
подобрява концентрацията и съсредоточаването. Филтърът в нано термоса освобождава минерални
елементи като Ca, Mg, K, Na, които са полезни за здравето на човека.
Предимства на алкална вода
 спомага филтрирането на водата от хлор и други замърсители
 подпомага подобряването на системния киселинно-алкален баланс
 има нисък отрицателен ORP (ОРП – окислително-редукционен потенциал), осигуряващ мощен
антиоксидантен ефект върху целия организъм
 доставя активни водородни йони
 Алкалната вода е способна да елиминира свободните радикали, токсичния алкохол и тютюна, и да
подобри усвояването на хранителните вещества, да подобри общия метаболитен процес и
стабилитета на имунната система на човека.
 Алкалните водни молекули подпомагат общия метаболитен процес, спомагат абсорбацията и
очистването на клетъчно ниво.
 Алкалната вода може ефективно да обогатява различните микроелементи, особено цинковите
йони, които играят жизненоважна роля в поддържането на човешкото здраве.
 Алкалната вода има отрицателна стойност на ОРП, която стойност възбужда очистителни процеси
в организма.
 При продължителна консумация на алкална вода (2-3 месеца) се регулира кръвното налягане (то
спада при хипертония), тъй като алкалната вода е добър разтворител, който спомага разтварянето
на холестерола в кръвоносните съдове.
Нано термосът за алкална вода на Yang Water е преносим и удобен, което го прави идеален за пътуване
– във Вашата чанта, в държача на седалката в колата, в ученическата раница на Вашето дете или внуче,
в туристическата Ви раница при поход в планината и в джоба на Вашето яке.
Важна информация!!!
Термосът не следва да се пълни/облива с топла вода.
Термосът на следва да се мие с веро или други препарати. Той се мие само с вода.
Начин на употреба Налейте вода от чешмата/извора/др. в термоса – затворете термоса обърнете надолу – нагоре няколко пъти без прилагане на силни резки завъртания – оставете водата
да престои в термоса 10 мин. – излейте водата и направете същото още веднъж – налейте вода
трети път и изчакайте 10 мин. – след 10 мин. водата е готова за консумация. Всеки път, когато
наливате вода в термоса, изчаквайте 10 мин. преди консумация, без да прилагате завъртания.
Нано-термосът на Yang Water е вашето преносимо Здраве!

