Voordelen van de vitaliser

Installatie en stralingsmeting

* De vitaliser, en ook alle andere Leliveld
producten, zijn kwaliteitsproducten. Ze zijn
veilig, stevig en solide en gemaakt van hoog
waardig roestvrij staal. Zodat ze niet kunnen
breken en de waterdruk goed aan kunnen.
Bovendien zijn ze onderhoudsvrij!
* De energie van de vitaliser is veilig en geeft
extra ondersteuning op alle niveaus.
* Door het gebruik van een vitaliser wordt het
water gezonder en ga je vanzelf meer water
drinken. Door meer water te drinken kom je
meer en meer in je gevoel en ga je meer en
meer vanuit je gevoel leven.
* De energie van deze tastbare producten wordt
via het lichaam opgenomen, daarom is het
belangrijk bewust contact te maken met het
product.
* Smakelijk zacht hoog vitaal water.
* Vitaal water is heerlijk om onder te douchen.
* Transformeert de stralingsbelasting in het
water.
* De vitaliser, heeft een blijvende werking en
gebruikt geen elektriciteit.
* Het water kan je lichaam ondersteunen om in
balans te komen en te ontgiften.
* Vermindert kalkaanslag aanzienlijk!
* Het water kan verstoringen in uw lichaam en
in uw energie oplossen, waardoor
uw lichaam ontlast wordt en zijn natuurlijke
balans kan hervinden
* De houdbaarheid van groente, fruit, bloemen
en planten vergroten.
* Het kopen van flessen bronwater is niet meer
nodig, besparing tot wel € 1000 per jaar .

De vitaliser wordt door een bekwame monteur bij
u thuis achter de watermeter geïnstalleerd. Bij het
installeren wordt er ook een meting uitgevoerd
waarbij belastende elektromagnetische straling,
van een zendmast, dect telefoon of draadloos
internet wordt opgespoord.

Garantie
Niet tevreden geld terug garantie:
30 dagen voor de volgende Leliveld producten: Energetische ring, Energetische-armband,
Energieplaat.
3 maanden voor de Kraan-, Douche watervitaliser en de Brandstofvitaliser.
1 jaar voor de Leiding Watervitalisers

Wij bieden ook een stralingsmeting in combinatie
met een energetische huiszuivering aan. Waarbij
we ook de energie in uw huis in balans brengen.
Ervaringen
Het effect is direct en ronduit verbazingwekkend,
zowel fysiek als in huis meteen voelbaar, alles
wordt lichter. Optimale verbetering van smaak en
zachtheid van het water. Tevens van eten dat
erin is gekookt.
Focus op essentiële zaken makkelijker, nog meer
genieten van 'going with the flow', creatief leven!
Kortom: Op alle niveau's de investering 100 %
waard! Met hartelijke dank, ook voor de goede
service. B. M. B. Amsterdam

Vitaal Water en Stralingsbescherming

Over Heerlijk Water
Heerlijk Water is een onderneming van Jay
Uijttewaal.
‘Onze visie is mensen te helpen gezonder, gelukkiger en vanuit zichzelf te leven. De verbetering
van de kwaliteit en vitaliteit van (drink)water en de
energie in de hele omgeving zijn daarbij een
belangrijke factor. Vitaliteit, balans en kracht beginnen met gezond vitaal water en een goede
energie in huis.’
Met dank aan Boudewijn Leliveld voor het
ontwikkelen van de vitaliser producten.
U bent van harte welkom voor advies, om het
water zelf te komen proeven en/of mee te nemen
en het zelf te ervaren.

Gezond water drinken en een
positieve vibe met een vitaliser voor het
hele huis!

Heerlijk Water
Heartfelt Services
Voor informatie en online producten
Webshop:
Email:
Telefoon:

www.vitaaldrinkwater.nl
info@vitaaldrinkwater.nl
050-8539686

Wat is water?
Water is een
unieke energie
met een geheugen die wanneer het niet vrij
kan stromen
zijn vitaliteit
kwijt raakt.
Water en de mens
Water. We kunnen geen dag zonder. Ons
lichaam bestaat voor meer dan de helft uit
water, en wat we elke dag kwijtraken (via
urine, zweet, onze adem) moeten we ook
weer aanvullen.
Water. Zo vanzelfsprekend in dit land. Dat
komt toch gewoon uit de kraan?
Maar als u uw lichaam het beste gunt, blijkt
dat leidingwater toch niet zo optimaal van
kwaliteit. Het bevat onder andere allerlei
resten van bestrijdingsmiddelen en andermans medicijnen die de waterzuivering er niet
helemaal uit kan halen. Zelfs informatie over
wel weggehaalde verontreinigingen zit nog
steeds opgeslagen in de structuur van de verbindingen tussen de watermoleculen en belast dus uw lichaam.

Een tekort aan (vitaal) water belast het menselijk lichaam en kan de afvoer van stress en afvalstoffen belemmeren.
Hoe werkt de watervitaliser?
Een lamp drukt de elektrische energie van het
stroomnet uit in de vorm van licht. De lamp is
niet de elektrische energie, maar brengt deze
wel tot uitdrukking. Op dezelfde manier geeft
de vitaliser uitdrukking aan een energieveld dat
energie trillingen uitzendt, net zoals de lamp
licht en warmte uitstraalt.
Wij mensen kunnen positieve emoties ervaren
omdat deze aanwezig zijn als een energetisch
veld waarmee we in afstemming kunnen zijn.

Wij raden in ieder geval aan om het water te
vitaliseren.
Bij het drinken van dit gevitaliseerde water
zuivert dat ook uw lichaam, bovendien treedt
er ook een sterke verbetering van het energieveld (de sfeer) in de woning op.
Voor maximaal effect wordt de Leliveld vitaliser, geplaatst in uw waterleiding.
Watervitaliser en waterfilter combineren?
Als uw drinkwater een bijsmaak heeft, bij oppervlaktewater of allergieën adviseren wij een
vitaliser te combineren met een waterfilter. Het
water is dan fysiek zuiver en heeft daarnaast
een hoge energie waarde.

De vitaliser is permanent in afstemming met
een positief krachtig energieveld met trillingen
die buiten onze zintuiglijke waarneming vallen.
Deze trillingen bevatten informatie van specifieke stoffen zoals: mineralen, planten, goud, zilver en schelpen kalk.
De vitalisers werken door overdracht van deze
trillingen die behoren bij bronwater van de
hoogste zuiverheid die de algemene en specifieke weerbaarheid vergroten.

Het is deze vervuiling en belastende informatie die voorkomt dat het water een natuurlijke
structuur en vitaliteit heeft. In plaats van dat
het lichaam wordt gevoed door het water
wordt het lichaam belast. Het kost u energie.
Hoe weet ik nu dat mijn drinkwater kanworden verbeterd?
De belangrijkste indicatie is dat u vanuit uzelf
weerstand hebt om het water uit uw kraan te
drinken. Een andere indicatie kan zijn dat het
water een bijsmaak heeft die onprettig is. Ook
als het water dun, vies of slap smaakt is dat
een reden om het water te gaan verbeteren.

Effecten
Het lichaam kan na vitaliseren eventuele fysieke verontreinigingen in het water makkelijker
herkennen, isoleren en afvoeren.

Bekijk onze website voor informatie over
stralingsbescherming en de combinatie
van water ontkalken, water filteren en water
vitaliseren om de optimale waterkwaliteit te
realiseren.

