Watervitaliserfles
Deze watervitaliserfles is geïnformeerd met specifieke Leliveld
trillings informatie.
Water in deze fles wordt direct
gevitaliseerd met als gevolg dat
het water weer zacht en vol
smaakt. Het water kan dan makkelijk door het lichaam opgenomen worden.
Bovendien is deze waterfles een
krachtig energetisch product, fijn
om bij u te hebben.
Prijs € 29,- kleur zilver of wit
Waterontkalker
De kalkaanslag blijft
minder hardnekkig hechten aan uw apparaten,
leidingen en (warmte)
elementen. Laag voor
laag wordt de oude reeds bestaande - kalkaanslag, ketelsteen of k
alksteen in uw leidingen
afgebroken, tot het uiteindelijk in een fijne poedervorm verandert.
Wij raden aan de energiebesparende Kalkbreker
waterontkalker altijd te combineren met een watervitaliser voor nog minder aanslag en een verbeterde
waterstructuur.
Er zijn ontkalkers voor koper of kunststof/ijzer leidingen in verschillende maten, de prijs is afhankelijk van
de leidingdikte. Neem contact met ons op over de
mogelijkheden.

Stralingsbescherming
Bioprotect Handy Straling ontstoringssticker
1,5 * 2,5 cm Bioprotect anti
stralingsticker, die u op een
stralingsbron plakt waardoor
de negatieve energetische
lading wordt geneutraliseert.
Toepassingen: op lampen,
op kabels, laptop, wifi antenne, gps, waterkoker, televisie, auto, elektrische wekker
en elektrische apparatuur in
het algemeen.
Prijs € 7,90,-

RadiSafe mobiele en dect Telefoonsticker
De telefoonsticker is gecertificeerd voor een bescherming
van 99,95% van alle mobiele
telefoon straling. Geplakt op
de mobiele telefoon, beschermd deze tegen de opwarming van het hoofd en de
belastende straling die wordt
uitgestraald door de telefoon.
Ook voor: Dect telefoon en
babyfoon
Prijs € 19,- 10% korting bij 5 stuks
Straling beschermende Kaart om bij je te dragen.
Een bioprotect kaart die u op
uw PC of DECT telefoon plakt
of bij u draagt, de schadelijke
straling wordt daardoor geneutraliseerd. Daardoor voorkomt u klachten als moeheid
en hoofdpijn. Product is uitvoerig getest en werkt goed. Wanneer de Bioprotectkaart
in de meterkast of zekeringskast wordt bevestigd, neutraliseert hij de via de leidingen binnenkomende elektrosmog.
Prijs € 27,90,Energieplaat
Deze plaat bevat trillingen die
uw lichaam vitaal maken. U
voelt de kracht van de plaat
meestal direct. Hij is heel geschikt om te gebruiken bij ontspanning en meditatie. Bescherming bij straling en negatieve energie. Om in
huis een prettiger sfeer krijgen.
10% korting bij bestelling van 3
of meer platen
Prijs € 117,Energie-armband en ring
De ervaring van veel mensen is
dat de armband lichaam en gevoel verbindt, hij voert spanningen af en laat uw energie beter
stromen. Voor meer balans en
rust. Verschillende maten armband: 6, 6,5, 7 en 7,5 cm diameter. Ring 4,5 cm diameter voor in
broekzak.
Prijs ring € 21 ,- Prijs armband € 25,-

Vitaal Water en
Stralingsbescherming.
De eenvoudigste manier om
gezonder te gaan leven!

Voor meer informatie en het bestellen van
producten zie onze webwinkel.
Heartfelt Services
Heerlijk Water
Adres:
Website:
Email:
Telefoon:

K. Adenauerstaat 12
9728SH Groningen
www.vitaaldrinkwater.nl
info@vitaaldrinkwater.nl
050-8539686

Leliveld vitaliser producten
Penvitaliser
Een type vitaliser om mee te
nemen. 5 seconden uw
drinkwater of drankje roeren
en het is gevitaliseerd! De
pen vitaliser is verguld met
14 karaats goud.
Prijs € 65,Kraanvitaliser
Een krachtige vitaliser voor
direct op de keukenkraan eenvoudig te installeren. Ideaal om
direct en voordelig heerlijk
vitaal water te drinken. Dopje
eraf vitaliser erop. Blijvende
werking en Heerlijk Water.
Prijs € 165,Douchevitaliser
Een krachtige, eenvoudig te installeren, vitaliser voor het vitaliseren van water in de douche.
Vitaal water is heerlijk om mee te
douchen. Op deze manier zult u
de krachtige en voedende energie van de vitaliser via uw hele
lichaam opnemen.
Prijs € 165,Aanrecht inbouwvitaliser
Een krachtige en over het algemeen eenvoudig te installeren vitaliser voor het vitaliseren van water in de keuken (plaatsing
onder het aanrecht), tuin of 15mm waterleiding. Prijs € 165,Leiding-watervitalisers voor het hele huis
Aqua Oriënte 'd oro vitaliser
Deze vergulde vitaliser in de
vorm van een vergulde halve
bol helpt mensen zich meer
verbonden te voelen met zichzelf en elkaar. Brengt ontspanning en ondersteunt wanneer iemand erg gevoelig is.
Om extra kracht aan het hart
te geven in verbinding met het
onderlichaam en de aarde.

De vergulde laag geeft deze vitaliser extra kracht.
Daarnaast is het ook een hele mooie vitaliser.
Prijs € 1668,Standaard Ourosboros
Deze vitaliser is de blauwdruk/
basis van alle vitalisers en bevat
alle informatie die nodig is om
gezond water uit uw kranen te
laten stromen. De vitaliser voorziet in een krachtige vitale energie die de sfeer in uw leefomgeving verbeterd. Ourosboros symboliseert de cyclische werking
van de natuur en de onderlinge
verbondenheid van alles.
Prijs € 1343,Aqua Scettro Regolare
In deze verstelbare watervitaliser
komt de ontwikkeling van verschillende vitalisers samen. Stel de vitaliser voor als een ruggegraat. Door
de kogel te verdraaien versterkt het
bewustzijn van de mens op een
specifiek punt zodat er heling en
transformatie kan plaatsvinden.
Prijs € 1450,Aqua Goccia
Deze roestvast stalen massieve
vitaliser heeft dezelfde functie
als de Ourosboros, maar met
extra dynamische kracht. De
hoogte is 20 cm daarom zeer
geschikt wanneer de inbouwruimte beperkt is.
Prijs € 1343,Aqua d' oro vitaliser
Deze vergulde vitaliser is een combinatie
van de Ourosboros en
de Oriënte d'Oro. Deze vitaliser verbindt de
mens op alle niveaus
op een sterke en gelijkmatige manier met
de aarde. De vitaliserheeft een extra krachtige, doch zachte, transformerende werking. Ondersteunt om dingen te manifesteren.
Prijs € 1668,-

De trillingen die de vitalisers uitzenden, stimuleren
dat uw energie en de energie waar u leeft, beter
gaat stromen en het lichaam beter gaat functioneren.
De vitalisers zijn geschikt voor zowel zakelijke als
privé toepassing. De prijzen zijn exclusief installatie
kosten a € 219,- en incl. eventueel watermonster en
hoogfrequente stralingsmeting en reiskosten .
Op onze website vindt u nog andere types leiding watervitalisers.
Verschillende types waterfilters
Waterfilterkan voor zacht en zuiver water
Deze Aquaphor waterfilterkan
zuivert veilig en effectief uw water. Niet alleen organische vervuiling, maar ook ijzer, zware metalen en andere soorten schadelijke
verontreinigingen. Het waterfilter
maakt gebruik van, Aqualen, een
unieke samenvoeging van adsorbtiematerialen en hoogwaardige actieve koolstof.
Prijs € 29,90,Hele huis waterfilter
Een filter dat het water in het hele huis
of appartement kan zuiveren, niet alleen
van roest of zand maar ook van chloor,
organische chemicaliën, pesticiden,
residuen van medicijnen en zware metalen. Het filter kan tot 60.000 liter water
reinigen.
Prijs € 259,- incl. filterpatroon
Inbouw keuken-waterfilter
Deze waterfilter combineert een
breed opnamespectrumhoe van
schadelijke stoffen met weinig drukverlies. Verwijdert o.a. chemische
verontreinigingen, zware metalen, en
deeltjes tot aan de filter fijnheid toe,
ook worden smaakbeïnvloedende
stoffen en chloor verwijderd. Het verwisselen van het QuickChange filterpatroon gaat in een paar seconden.
Prijs € 159,- incl. filterpatroon, optioneel met met aparte kraan en/of
micro filter tegen bacteriën.

