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ماء
يحتفظ بطاقته األصلية

هل فعال كل أنواع املاء
ميكن أن نسميها ماء؟
فام هو املاء إذاً؟

مزايا تقنية ناراسان

إنه املاء الصالح للرشب الذي يصل إىل ماليني الناس حتى البيوت عرب قنوات
الضغط بعد أن مير بإجراءات املعالجة التقنية التي تتطلب مجهودات مكثفة،
ويكون بال شك قد تغري يف بناءه وتكوينه وطاقته الداخلية بشكل كبري حيث مل
يعد يشبه ومياثل املاء العذب متاما.
إن هذا املاء قد فقد طاقته األصلية ومواصفاته الطبيعية ويحتاج إىل تكوينه
األسايس الذي ال نجده إال يف منابع املياه فقط أو يف الخرض والفواكه البيولوجية
الطازجة.

"تقنية ناراسان"
السرتجاع طاقة املاء

•
•
•
•
•
•

بعد بحث ودراسة علمية عميقة وبعد الرتكيز عىل العلم الذي توارثته الثقافات
القدمية ،نجحت تقنية ناراسان يف اكتشاف طريقة جديدة يتم من خاللها اسرتجاع
بناء وهيكل املاء األصيل باإلضافة إىل طاقته التي كان يتوفر عليها عند خروجه
من املنبع.
عندما مير املاء عرب جهاز ناراسان السرتجاع طاقة املاء ،يتم إزالة املعلومات
واملكونات املضطربة والغري الطبيعة وإعادة البناء األسايس األصيل للامء مرة أخرى،
بهذه الكيفية ترتفع جودته وفعاليته.

ماء بدون بنية طبيعية

بادروا إىل تزويد بيوتكم مباء الحياة اعتامداً عىل تقنية ناراسان.
نحن دامئا يف خدمتكم ومستعدون لتقديم االستشارة الرضورية وإعطائكم عروضاً مالمئة.
L.W.S. LIVING WATER SYSTEMS
Wassertechnik GmbH
Heinestraße 5-7, 1020 Wien, Austria
الهاتف+43 1/216 04 23-24 :
الفاكس+43 1/216 04 25 :
الربيد اإللكرتوينwater@lws.at :
املوقع إللكرتوينwww.lws.at :

ما هي مواضع توظيف تقنية ناراسان
السرتجاع طاقة املاء؟
املجال الخاص

طاقة حيوية أكرث من خالل
اسرتجاع جودة وفعالية املاء

ماء ببنية طبيعية
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ال تعطي فرصة لتكوين ومنو الكلس
استهالك أقل ملواد الغسيل إىل حدود  50يف املئة
منو رسيع للنباتات
الوقاية من أمراض البذور وجراثيم الفيلقيات
ماء دائر نحو اليمني
تركيز إضايف ملذاق املاء

االستعامل أثناء الطريق
الحدائق
الغرس والزرع واألزهار
املسابح
املاء الصالح للرشب
الشقق والوحدات السكنية

املجال العام والتجاري
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دار رعاية املسنني ،املنتجعات ،املستشفيات
محطات غسيل السيارات
وسائل مستخدمة يف الحاممات
صناعة الخرب واملخبوزات
صناعة البوظة/محالت البوظة
بستنة ومؤسسات العناية بالطبيعة
مقاهي ،مطاعم ،فنادق
مالعب الجولف واملنتزهات
مزودو املطابخ
صانعوا الحاممات البخارية
كافيترييات ومقاصف
مؤسسات العناية بالجسد
مجال السكن والعناية باألشخاص

تجدون تشكيلة كاملة من منتجاتها عىل املوقع اإللكرتوين التايل:

www.lws.at

