Zawiera ORMUS i minerały z soli praoceanu oraz, bor i potas.
Do wytworzenia preparatu wykorzystano nanowodę, o pierwotnej strukturze, zaprogramowaną
Świadomością Jedności. Preparat uzupełnia niedobory krzemu, boru, potasu oraz niektórych
mikroelementów.
Ze względu na zmianę składu (aktywna, jonizowana woda) preparat nie może być zarejestrowany jako suplement diety.
Składniki: woda o pierwotnej nanostrukturze, kwas ortokrzemowy stabilizowany choliną, kwas borowy, minerały z soli
kamiennych (ORMUS). Pojemność 1000 ml w butelce szklanej.
Nanowoda użyta do wytworzenia preparatu jest czystą chemicznie, aktywną, jonizowaną, wolną wodą o odpowiedniej strukturze.
Posiada ona właściwości CZYSTEJ WODY ORGANICZNEJ, odzyskującej drgania, całą siłę witalną i wszystkie niezbędne właściwości
energo-informacyjne potrzebne do uaktywnienia bionarzędzi i bioenergii w żywych organizmach. Uzyskaliśmy ją poddając wodę
działaniu m.in. niskotemperaturowej plazmy, oczyszczając ją w ten sposób z informacyjnego chaosu. Taka woda jest następnie
programowana na nowo uniwersalną energią Świadomości Jedności - umożliwiającą przepływ energii ze Źródła (Boskiej Matrycy) do
żywych istot i pomagającą zintegrować się z Nim.
Rośliny absorbują kwas krzemowy z gleby i przetwarzają na krzem spolimeryzowany, w celu mechanicznego i strukturalnego
wsparcia. Wyjaśnia to, dlaczego pokarmy z dużą ilością włókna takie jak; owies, otręby i warzywa, zawierają większą ilość krzemu.
Nie zbalansowana dieta, z ograniczoną ilością warzyw, owoców i zbóż, zawiera mniejszą ilość krzemu. Pomimo że pożywienie z
pełnego ziarna jest naturalnym źródłem krzemu, krzem tam zawarty nie jest rozpuszczalny i nie może być bezpośrednio
zaabsorbowany przez układ trawienny. Krzem z pożywienia jest rozpuszczany przez kwasy żołądkowe, tworząc kwas krzemowy,
który absorbowany jest bezpośrednio przez ścianki żołądka i jelit, przedostając się do krwi. Zmniejszona kwasowość żołądka, czy to z
powodu choroby lub wieku, zmniejsza możliwość przyswajania krzemu z pożywienia.
Dawkowanie dla zwierząt: 12 ml preparatu (2 łyżki stołowe) na każde 20 kg masy ciała dodać do wody pitnej lub posiłku (dawka
dzienna).
Dawkowanie dla roślin: 10-30 ml preparatu dodać do 1 litra wody.
Przechowywanie: Preparat najlepiej przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu, ale nie w lodówce. Chronić przed dostępem
dzieci. W butelce może pojawić się lekki osad, białe lub bezbarwne kłaczki polimeru, co nie jest wadą produktu, jeśli nie nastąpiła
zmiana jego barwy, smaku lub zapachu. Najlepsze właściwości zachowuje do 3 miesięcy od daty produkcji. Po otwarciu butelki zużyć
w przeciągu 1 miesiąca.

