Kliniki wody
Zdrowie poprzez wodę

Kliniki Wody to połączenie dwóch innowacyjnych technologii:
Living Water Technology i Monojonowych mikroelementów,
które skutecznie wzmacniają układ odpornościowy każdego z nas
w walce z różnorakimi chorobami, zwłaszcza przewlekłymi.
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Living Water Technology
Technologia ożywiania wody

Woda jest zwyczajną substancją w naszym życiu. Używamy jej nawet nie myśląc o tym, jaką ważną rolę odgrywa
w pracy naszego organizmu. Woda o złej jakości może spowodować wiele chorób. Rzadko zastanawiamy się jak
wiele funkcji woda pełni w organizmie i ile wody potrzebujemy, aby te funkcje były wypełniane pomyślnie oraz
jaki ścisły związek istnieje pomiędzy brakiem wody w organizmie a ciężkimi chorobami.
Marka HarmonyH2O jest odpowiedzią na pogarszającą się z roku na rok jakość wody na świecie. Naszą
odpowiedzią jest prezentacja najnowszej Technologii Żywej Wody „Living Water Technology”, która przywraca naturalną strukturę wodzie zmieniając wodę martwą w wodę żywą.
Woda wzorcowa to 100% orto- klastrów i 0% para- klastrów, proporcje pomiędzy orto- a para- kalstrami stanowią o tym czy woda jest martwa czy żywa. Dla porównania woda płynąca w kranie posiada około 5% orto
do 95% para- klastów co zdecydowanie klasyfikuje ją jako wodę martwą.

Usuwanie toksyn z wody
Woda żywa ma wiele zadziwiających cech. Oprócz tego, że wyręcza
nas w doborze pH czy potencjału redox, potrafi wypierać toksyny z organizmu. Mechanizm ten nie jest do końca poznany, ale może wynikać
ze zdolności wody żywej do samooczyszczenia. Tak jak potrafi usunąć
gaz, tak może zniwelować wszelkie związki obce wodzie i naszemu
organizmowi. Dzięki temu nasz organizm może funkcjonować dużo
lepiej, nie traci energii na walkę z truciznami, dłużej będziemy mogli
zachować młodość i sprawność.

Żywa woda wzorcowa
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To jedyna woda na naszej planecie, która jest niezniszczalna.To woda, która ma zdolność naprawiania wody słodkiej
i słonej.To woda, która zapobiega tworzeniu błędów replikacji DNA.To woda, która reaguje na każdego człowieka
indywidualnie.To woda o niespotykanie silnej energii życia.
To woda, która ratuje życie i daje ludziom energię do życia,
dzięki aktywacji ludzkich hormonów i enzymów.To woda,
która przywraca życie martwej wodzie.

Living Orto- i para- klastry
Niezwykłe właściwości wody
By wyjaśnić szalenie ważny temat orto- i para-klastrów, musimy sięgnąć do mechaniki
kwantowej i z tego punktu widzenia, choć w prostych słowach, opisać stany cząsteczki
wody. Każdy atom wodoru w cząsteczce wody ma moment magnetyczny zestawiony
ze spinem protonu wynoszącym ½. Spin protonu może być równoległy lub antyrównoległy, jak pokazano na rysunkach obok.
Kiedy spin jest równoległy, mówimy o cząstce orto i momencie magnetycznym =1.
Stany spinowe występujące w tej cząsteczce to -1, 0 i +1. Gdy spin protonu jest antyrównoległy, moment magnetyczny wynosi 0 i takie cząstki nazywamy para. Ortocząstki
są wrażliwe na zewnętrzne pole magnetyczne i wirują w zasadzie w każdej temperaturze. Oczywiście w temperaturze 0 Kelwinów wszystkie cząstki są w stanie para i dopiero
podnosząc temperaturę uzyskujemy cząstki w stanie orto.
Para- cząstki nie ulegają zewnętrznemu polu magnetycznemu i większość z nich nawet
w temperaturze pokojowej nie rotuje. Oba te stany są w wodzie ciekłej w równowadze
i stosunek orto- do para- cząstek jest różny w zależności od temperatury. Istnienie ortoi para- cząstek determinuje też możliwość określenia wody, jako żywej i martwej.Badacze z Rosyjskiej Akademii Nauk doszli do wniosku, że o wodzie żywej mówimy, gdy zawiera ona orto- klastry, zaś o wodzie martwej, gdy jest w niej przewaga para- klastrów.
Korzystna więc byłaby możliwość przesunięcia równowagi w stronę orto- klastrów. Ci
sami badacze twierdzą, że gdy następuje przewaga orto- cząstek, to proces ten trwa
aż do momentu, gdy wszystkie cząstki zmienią swój stan kwantowy na orto- czyli stworzą wodę żywą.

Wiązania wodorowe

Gdy tworzy się wiązanie wodorowe między dwiema cząsteczkami wody, przesunięcie elektronów niejako uprawnia do tworzenia następnych wiązań tego typu. W ten
sposób tworzy się cała sieć powiązań między poszczególnymi cząsteczkami i są one
względnie trwałe. Skomplikowana natura wiązań wodorowych implikuje szereg teorii
na temat ich trwałości i siły. Musimy pamiętać, że wiązania wodorowe odpowiadają
również za łączenie nici DNA, a te za możliwość jego replikacji. To właśnie ich odpowiednia moc umożliwia istnienie splątanych nici DNA, ale dzięki ich słabości w procesie replikacji DNA, nie trzeba dostarczać zbyt wielkiej energii, by to wiązanie rozerwać.
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Badania Masaru Emoto
Przesłanie ukryte w wodzie

Masaru Emoto to japoński naukowiec, badacz i pisarz, zajmujący się zagadnieniami struktury wody. Odkrył, że ludzkie emocje mają ogromny wpływ na wodę, co potwierdzały fotografowane pod mikroskopem kryształy wody. W październiku 1992 roku otrzymał tytuł i licencję doktora medycyny alternatywnej
w Open International University. Zaczął badać zagadki wody po zetknięciu się z MRA, Analizatorem Rezonansu Magnetycznego. Prowadził badania wody znajdującej się w ludzkim ciele, wody w środowisku człowieka, wody na powierzchni Ziemi. Był kierownikiem Głównego Instytutu Badawczego IHM. Opublikował
kilkanaście książek, a większość z nich stała się bestsellerami jak „Tajemnice wody”.

Przykład doświadczeń Masaru Emoto z wodą
zaczerpnięte z książki „Tajemnice wody”.

Woda poddana wpływowi
słów:„ty głupku!” nie
wytworzyła kryształu

Woda poddana wpływowi
słów:„mądrość”
wytworzyła piękny kryształ

Woda zmienia swój kształt, kolor i strukturę w zależności
od czynników zewnętrznych jakim jest poddana. Pełne miłości
słowa, harmonijna muzyka, modlitwa czy medytacja, dobre
myśli i uczucia sprzyjają tworzeniu się pięknych, regularnych
kryształów, sprawiają więc, że woda staje się czysta. A człowiek i Ziemia składają się w większości z wody.
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Living Water Technology została opracowana w Polsce a firma Harmony H2O bazuje na wieloletnich badaniach Masaru
Emoto, z którym bezpośrednio współpracowała. Badane są oddziaływania wody wzorcowej na wibracje, słowa, dźwięki, minerały, zdjęcia, wydarzenia, dotyk. Podobnie jak robił to Masaru Emoto, w laboratoriach woda poddana różnym
działywaniom jest mrożona (według zmodyfikowanej metody Masaru Emoto) do temperatury -25 / -30°C, następnie pod
mikroskopem przy -5°C jest filmowana i fotografowana w 2D i 3D. Powstałe w ten sposób filmy i zdjęcia kryształów są rozpozpoznawane, co pozwala pozyskać częściową informację poprzez wodę.

Kryształ prezentowany w logo firmy to oryginalne zdjęcie kryształu wody wzorcowej,
której używamy do produkcji urządzeń. Zdjęcie wykonane w laboratorium Masaru Emoto.

Kryształ wody wzorcowej bez siatki geometrycznej

Kryształ wody wzorcowej z siatką geometryczną

Woda to niesamowity potencjał życia na naszej planecie oraz źródło informacji o tym jak to życie powinno przebiegać,
to od jej obecności zależą procesy metaboliczne w organizmach żywych. Od informacji zawartej w wodzie zależy jakość
tych procesów oraz ich prawidłowy przebieg. Woda pod względem chemicznym nie różni się od siebie (H2O), tak jak
nie różnią się od siebie pod względem chemicznym diament i węgiel (C), a jednak ich wewnętrzna budowa sprawia,
że są to zupełnie różne minerały. Tak i woda pod względem swojej budowy wewnętrznej może być martwa lub żywa. Żywa
woda podaje do organizmu ważną informację o prawidłowych procesach biologicznych.
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Technologia Monojonowa
Innowacyjny sposób na zdrowie i urodę
W laboratoriach Invex oraz Invex Remedies opracowana została zaawansowana technologia monojonowa polegająca na rozbijaniu struktur minerałów takich jak złoto, srebro, krzem i innych
suplementów do pojedynczych jonów (monojonów). Zaopatrzenie każdej komórki w pierwiastki
niezbędne dla życia i zdrowia, występujące w naturze, jest podstawą dla zachowania prawidłowego funkcjonowania organizmu. Najkrótszą drogą do osiągnięcia tego celu, jest rozdrobnienie
pierwiastków do wielkości pozwalającej na ich przenikanie przez błony komórkowe. Pozyskiwane
dzięki tej technologii cząstki minerałów, są ponad dziesięciokrotnie mniejsze, niż dotychczas stosowane w farmakologii i kosmetologii nanocząsteczki. Monojony złota mają rozmiar 0,2 nm, srebra
0,2 nm, natomiast krzemu 0,24 nm.

Wiele substancji chemicznych w tym nanocząsteczkowych ma
skłonność do tworzenia się tzw. klastrów-skupisk cząstek. Zjawisko to utrudnia przenikanie pierwiastków przez błony komórkowe i wywołanie zamierzonego efektu. Opatentowana przez Invex
Remedies technologia monojonowa umożliwia wyeliminowanie
tego zjawiska, a tym samym zwiększenie skuteczności w przenikaniu substancji aktywnej.

Należy podkreślić, że zaopatrzenie każdej komórki w pierwiastki niezbędne dla życia i zdrowia, występujące w naturze oraz w wodę i tlen jest podstawą dla zachowania prawidłowego funkcjonowania
organizmu. Opracowana przez nas metoda wydaje się być najdoskonalszą z możliwych. Jej istotą jest
rozdrobnienie pierwiastków do wielkości 0,15-0,5nm, a więc wielkości pozwalającej na ich przenikanie przez pory w błonach komórkowych mających średnicę 0,7-1,0 nm i mitochondrialnych.
Technologia monojonowa jest obecnie wykorzystywana nie tylko w kosmetologii. Intensywnie badane
są oparte na niej wyroby medyczne oraz produkty lecznicze – w tym preparaty przeciwnowotworowe,
charakteryzujące się wielokrotnie większą skutecznością niż stosowane obecnie oraz zdecydowanie
mniej szkodliwe od współcześnie stosowanych farmaceutyków.
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Nagrody
Wyróżnienia, certyfikaty, medale
Organiczny krzem z borem (SILOR+B) Puchar, Złoty Medal oraz Dyplomy Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazców
(IFIA), Złoty Medal z Wyróżnieniem Jury (IWIS 2010), tytuł Innowacja Roku 2010, Złote godło za produkt najwyższej jakości w konkursie Forum Quality International 2009, Lider Innowacji i Rozwoju 2010, Puchar i Dyplom Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki

Monojonowe złoto (Au100) Grand Prize (AEI 2012), Special Prize (IWIS 2012), Złoty Medal z Wyróżnieniem Jury, Puchar, Żłoty Medal
i Dyplomy z Teheranu, Medale i Dyplomy z Rosji, Rumunii, Puchar i Dyplom Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki.

Monojonowe srebro z borem (Ag124) Prestiżowa nagroda na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków INST w Taipei - Kryształowa Kula,
Złoty Medal oraz Złoty Medal z Wyróżnieniem Jury (IWIS 2011), Złote Medale na INTARG w Katowicach, IENA w Norymberdze, Kunshan
(Chiny), Puchar i Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Puchary i Dyplomy z Czech, Rumunii, Rosji, Iranu, Stowarzyszeń Azji i Korei.
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Preparaty dla AquaClinic
Technologia monojonowa w połączeniu z żywą wodą
Organizm człowieka zbudowany jest z miliardów komórek spełniających różne funkcje. Niczym cegiełki, komórki są budulcem
tkanek, a te, w zależności od rodzaju tworzą nasze narządy. Dzięki cudownej zdolności ludzkiego organizmu do autoregeneracji,
każda umierająca komórka zastępowana jest nową. Proces ten
odbywa się bez przerwy, poza naszą świadomością, przez całe
życie. Sekretem młodości, doskonałego zdrowia i samopoczucia przez długie lata, jest dostarczanie komórkom składników
niezbędnych do ich prawidłowego funkcjonowania, w najlepiej
przyswajalnej formie.

Monojonowe złoto i srebro
na żywej wodzie
Wyprodukowane w oparciu o Living Water Technology złoto
i srebro o strukturze monojonowej pobudza fibroblasty do syntezy kolagenu i elastyny, ujędrnia, uelastycznia, nawilża, jest
nośnikiem dla innych substancji czynnych. Srebro monojonowe
wykazuje działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne, przeciwwirusowe i przeciwpasożytnicze. Dodatkowo posiada właściwości tworzenia komórek macierzystych. Jest jednym z najważniejszych mikroelementów, które są niezbędne do aktywowania
wielu procesów biochemicznych w organizmie.
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Preparaty te
wykazują działanie:
• Hamujące rozwój chorób
nowotworowych i innych
• Aktywująca organizm
do walki z chorobami
przewlekłymi
• Zapobiegające
przerzutom nowotworów
na inne organy
• Aktywujące gospodarkę
enzymatyczną
i ograniczające choroby
metaboliczne

Krzem organiczny oraz inne suplementy Invex Rememedies stworzony w oparciu o technologię monojonową, to doskonałe źródło
minerałów pochodzących z natury, wchłanianych w całym przewodzie pokarmowym. Silor+B+I oraz biochelaty Zn-Mn-Cr, Zn-Cu-Mg
i Zn-Cu-Cr gwarantują zaopatrzenie komórek w substancje aktywne i uzupełniają niedobory najważniejszych i niezbędnych dla życia
pierwiastków takich jak: krzem, bor, jod, cynk, miedź, mangan, chrom i magnez. Dzięki płynnej formule odznacza je brak substancji
zbrylających, konserwantów, barwników czy sztucznych aromatów, są łagodne i służą wyłącznie zachowaniu zdrowia, a ich przyswajalność wynosi do 95%.

ORMUSy to monoatomowe pierwiastki szlachetne o przekształconych orbitach (eng. Orbitally Rearrranged Monoatomic Elements). Skały powulkaniczne zawierają 70-100 różnych mikroelementów w tym metali szlachetnych tj: srebro,
złoto, platyna, ruten, rod, pallad, iryd, osm, ind, tytan i inne,
których aktualnie brakuje w polskich glebach. Podczas mielenia skał powulkanicznych w specjalnych impulsowych młynach elektromagnetycznych powstają ORMUSy metali szlachetnych. Młyn elektromagnetyczny wymusza bardzo szybki
(50Hz) ruch ferromagnetycznych mielników w przestrzeni
komory roboczej. Silne pole elektromagnetyczne i prądy wirowe oraz wzajemne zderzenia z dużą prędkością mielników
ze ściankami komory i między sobą powoduje efektywne
mielenie i homogenizowanie, zwłaszcza w cieczach.Najważniejszą korzyścią jest aktywacja ORMUSów, które tworzą się
w wyniku przekształcenia jąder atomów (powstają jądra
o wysokim spinie) oraz zmienionych powłokach elektronowych a tym samym powstają pierwiastki wysokospinowe
czyli ORMUSy. Są one katalizatorami wszystkich życiowych
procesów, zwłaszcza życiodajnej energii u ludzi.
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Idea AquaClinic
Sanus per aquam – zdrowie poprzez wodę

Woda

Tak to dla niej zrodził się pomysł utworzenia miejsc, który w niewielkim stopniu jest hołdem dla jej niezwykłości. Człowiek dzisiejszy nie
zdaje sobie sprawy z niezwykłości tego potężnego żywiołu. Często
o niej zapomina, kiedy jednak jej brak modli się o choćby jej małą
kroplę, bo bez niej nie da się przeżyć.

Idea

We współczesnym świecie woda staje się dodatkiem nietraktowanym z należytym szacunkiem. W krajach rozwiniętych zapomniano,
że zwierzęta jak i część ludzi nadal o nią walczy na śmierć i życie.
Zasobami wody źle się gospodaruje, a wodę zmienia się w ścieki. Dziś
współczesne świątynie wody (Aquaparki), zapomniały skąd brały początki. Gdzie się podział szacunek i chwała dla niej. W starożytności
Świątynie wody (łaźnie parowe, termy itp.), były niemalże rytuałem.
Czas więc przywrócić jej świetność i poszanowanie. Czas przywrócić
jej należyty szacunek i rolę. Sanus per aquam – zdrowie poprzez wodę
- Niech to będzie mottem przewodnim ku stworzeniu sieci Aqua Klinik na świecie. Dla jej poszanowania, dla jej roli, dla naszego dobra,
dla zdrowia nas samych, dla dobra przyszłych pokoleń.

Czas

Nadchodzi czas kiedy niektórzy z nas dostrzegają potęgę tego żywiołu. Czas szacunku i poszanowania dla niej. Czas uzależnienia od niej
i tkwiących w niej możliwości

12

AquaClinic

Kliniki prowadzą dyplomowani lekarze. W Klinikach wody się nie
leczy! W klinikach przywraca się organizm do jego własnych zdolności, organizm leczy się sam. Dostarczamy Technologie i wszelkie
preparaty dla powstających Klinik Wody, nad całością terapii czuwają wyspecjalizowani lekarze medycyny, którzy zostaną przeszkoleni pod kątem współpracy z wykorzystaniem nowych technologii.
Udzielamy pełnego wsparcia całemu personelowi, który będzie
czuwał nad zabiegami wykonywanymi w klinikach wody.

Myślisz że wszystkie kliniki są takie same?
Diament i węgiel to ten sam wzór chemiczny C,
a dwie jak bardzo różne substancje!

To niezwykły pomysł zrodzony z umysłu składający się prawie
całkowicie z wody.To miejsce unikatowe na skalę światową
To oaza spokoju, prawdziwe ukojenie zmysłów. Zdrowie dla
duszy i ciała.To miejsce, które po raz pierwszy w historii człowiek obdarzy wyjątkowym szacunkiem z poszanowaniem dla
otoczenia co oznacza, że stanie się jego częścią a nie najeźdźcą i okupantem.To naturalna, pierwsza w świecie z prawdziwego zdarzenia klinika przywracania równowagi dzięki żywej
wodziei superprzyswajalnym mikroelementom.To Uniwersytet,
po którym nabierzemy nie tylko wiedzy i poszanowania ale też
ukojenia zmysłów i oczyszczenia ciała, a najważniejsze, aktywacji naszego układu immunologicznego.

Terapie w AquaClinic

• Zabiegi przy użyciu preparatów monojonowego srebra,
złota, krzemu i innych pierwiastków na bazie żywej
wody Living Water Technology
• Masaż: tajski (balijski), chiński (masaż Tui Na), stóp,
twarzy i głowy, brzucha i powięzi brzusznych
• Oczyszczanie wątroby i jelit, regeneracja układu pokarmowego
• Sauna
• Elektrostymulacja
• Hydromasaż
• Terapia podczerwienią
• Krioterapia

Woda martwa i woda żywa, wzór chemiczny H2O,
a jednak dwie bardzo różne substancje!
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Twoja AquaClinic
Zasady Franczyzy

Franczyza zapewnia w swoim pakiecie:
• koncepcja prowadzenia działalności gospodarczej w określony przez AquaClinic sposób
• dysponowanie znakami towarowymi: nazwą i znakiem graficznym (logo)
• AquaClinic dostarczy najnowszych badań zgodnych z najnowszą wiedzą i będzie dbało
o najwyższą jakość produktów oraz metod działania kliniki
• AquaClinic dostarczy na rzecz franczyzobiorcy kompleksowe oraz uzupełniające szkolenia
zatrudnionych pracowników franczyzobiorcy oraz wszelką potrzebną pomoc
• AquaClinic zobowiązuje się do prowadzenia akcji reklamowych;
• AquaClinic zobowiązuje się do dostarczania jednolitych materiałów promocyjnych;
• AquaClinic będzie przeprowadzał audyt technologiczny u franczyzobiorcy raz do roku.
• AquaClinic zobowiązuje się do zachowania tajemnicy, na temat działalności konkretnego
franczyzobiorcy
Franczyzobiorca zobowiązuje się do zaopatrywania się u konkretnego dostawcy, którego
wskaże AquaClinic (Harmony H2O, Invex Remedies lub inne).
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Współpraca
więcej informacji
Harmony H2O Sp z o.o.
Gdynia 81-406
ul. Tetmajera 58A
info@harmonyh2o.com
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