Zawiera ORMUS i minerały z soli praoceanu, złoto koloidalne oraz magnez.
Do wytworzenia preparatu wykorzystano nanowodę, o pierwotnej strukturze,
zaprogramowaną Świadomością Jedności. Preparat uzupełnia u zwierząt i w glebie niedobory
niektórych pierwiastków. NIE ZAWIERA SUBSTANCJI KONSERWUJĄCYCH.
Brak wszystkich badań wymaganych dla suplementów diety uniemożliwia polecanie preparatu do spożycia dla ludzi.
Produkt nie jest lekiem, ani żywnością specjalnego przeznaczenia medycznego. Produkt nie jest środkiem spożywczym, ani
suplementem diety. Polecamy do zastosowań w ogrodnictwie i dla zwierząt. Inne zastosowanie produktu zależy tylko i wyłącznie
od inwencji kupującego, na jego odpowiedzialność.
Składniki: woda o pierwotnej nanostrukturze, Ormusy i minerały z soli kamiennej kłodawskiej, złoto koloidalne monoatomowe
jonowe, wodorotlenek magnezu, wodorotlenek wapnia, chlorek sodu. NIE ZAWIERA SUBSTANCJI KONSERWUJĄCYCH.
Pojemność 1000 ml w butelce szklanej.
1 litr preparatu zawiera 100 ml Ormusu z soli kłodawskiej, w formie zawiesiny, co jest równoważne około 13 g Ormusu w formie
proszku.
INTEGRUM ORMUSY & NANOWODA to preparat stworzony na bazie wody oczyszczonej z informacyjnego chaosu, posiadającej
pierwotną nanostrukturę. Oczyszczoną wodę z czakramu Ziemi w Głowaczowie przywracamy do jej pierwotnego stanu, m.in. za
pomocą niskotemperaturowych urządzeń plazmatycznych i jonizatorów. 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. 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. Wodę wzbogacamy w makro-, mikro- i ultra- minerały otrzymane z soli kłodawskiej, a także w koloidalne
złoto monoatomowe jonowe (pojedyncze cząsteczki o odpowiednim ładunku jonowym).
Dawkowanie dla zwierząt: 3-6 ml preparatu (1-2 łyżeczki) na każde 20 kg masy ciała bezpośrednio lub dodać do wody pitnej.
Można stosować 1-3 razy dziennie. Przed użyciem wymieszać osad.
Dawkowanie dla roślin: 2-3 ml (1 łyżeczka) preparatu dodać do 1 litra wody. Przed użyciem wymieszać osad.
Przechowywanie: Preparat najlepiej przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu, ale nie w lodówce. Chronić przed dostępem
dzieci. Po otwarciu butelki zużyć w przeciągu 1 miesiąca.

