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NANTES Woda Plazmowana z podwyższoną zawartością
tlenu singletowego 5L
 

Cena: 299,00 pln

Opis słownikowy

Pojemność 5L

Producent NANTES

Rekomendowana
forma transportu

POLTRAF

Opis produktu
 

Zamówienie na ten produkt realizujemy na Państwa indywidualne zamówienie, w związku z czym dostępna forma płatności to "przedpłata na
konto", a zakupiony towar nie podlega zwrotowi ani wymianie.

Czas realizacji zamówienia - do 2 tygodni.

UWAGA: Woda jest produkowana na zamówienie, data ważności wynosi dwanaście tygodni od dnia produkcji.

 

 

Woda Nantes to woda sprawdzona pod kątem zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych.

Jest ona poddawana działaniu wyładowaniu plazmy (4 stan skupienia materii) o specjalnie dobranych parametrach.

Urządzenie służące do obróbki wody pozwala by nie była ona poddawana działaniu czynników chemicznych a jedynie plazmy.

Zmiany w wodzie zachodzą w wyniku dostarczenia do niej energii o odpowiedniej częstotliwości. Łącza się one z rozpadem klastrów
wody, zmianą hydratacji jonów, przejściem atomów w stan zbudzony, tworzeniem klatratów i innymi procesami

Energia plazmy i składników wody prowadza do zajścia w roztworze trwałych zmian. Nanowoda lepiej przenika przez błony komórkowe i
dostarcza komórkom niezbędnej energii pobudzając je (wpływa to np. na stymulację wzrostu roślin).

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Woda Nantes nie jest lekiem, suplementem diety, żywnością specjalnego przeznaczenia medycznego ani środkiem spożywczym.

Zastosowanie zależy od inwencji użytkownika.

 

Woda Nantes poddawana była badaniom (w niezależnych Polskich jednostkach naukowych), które miały określić jej działanie i wpływ
na komórki rakowe. Według przeprowadzonych badań komórki nowotworowe ulegają szybszej apoptozie (naturalny proces
zaprogramowanej śmierci komórki w organizmie wielokomórkowym). Fakt ten udokumentowano poprzez zgłoszenie patentowe.

Ze względu na długą drogę badawczą, która jest jeszcze przed Wodą Plazmowaną Nantes leczenie w ten sposób ten nie jest polecane
osobom chorym.

– większość komórek nowotworowych charakteryzuje się zaburzonym stężeniem wody, które akumulują jako pierwsze substancje
odżywcze. Zaburzenie to powoduje, że woda poddana obróbce plazmą jest lepiej wchłaniana i powoduje to ich uszkodzenie komórek
nowotworowych poprzez rozerwanie błon komórkowych i rozpad komórki (komórki zdrowe wydalają taką wodę, działa ona na nie
oczyszczająco).

– na komórki nowotworowe może mieć też wpływ tlenu singletowego odpowiednio zamkniętego w hydrat, którego nie jest w stanie
wchłonąć chora komórka. Zmiana struktury w „Wodzie Nantes” powoduje jednocześnie przejście tlenu postaci trypletowej do postaci
singletowej, która to postać zaburza procesy metaboliczne w komórkach nowotworowych.

 

Pojemność: 5 L
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