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CZY WODA
JEST ZAWSZE WODĄ?

WODA O
ŻYWIOŁOWEJ SILE

CZYM JEST WODA?

ZALETY TECHNOLOGII NARASAN

Woda, która dociera do domów milionów ludzi poprzez
przewody ciśnieniowe i po przejściu skomplikowanych
procesów uzdatniania została zmieniona pod wzglę
dem wewnętrznej struktury i energii w takim stopniu,
że praktycznie nie przypomina już świeżej wody źró
dlanej.

• przeciwdziała tworzeniu się kamienia
• oszczędność środków piorących do 50%
• przyspieszony wzrost roślin
•	profilaktyka przeciwko bakteriom
Legionella i drobnoustrojom
• woda prawoskrętna
• wzmocnione walory smakowe

Woda pozbawiona jest naturalnej, pierwotnej energii i
swojego podstawowego systemu, które można znaleźć
jedynie bezpośrednio w źródle lub w świeżych warzy
wach i owocach.

TECHNOLOGIA
NARASAN

DO UŻYTKU PRYWATEGO

WIĘCEJ ENERGII ŻYCIOWEJ
DZIĘKI ENERGETYZUJĄCEJ WODZIE
Po wieloletnich badaniach bazujących na wiedzy
wszystkich kultur udało się ponownie odkryć i zasto
sować technologię, dzięki której jest możliwe przywró
cenie wodzie jej pierwotnej struktury i energii wody
źródlanej.
Podczas przepływu wody przez urządzenie energety
zujące NARASAN następuje usunięcie informacji zakłó
ceniowych i odtworzenie naturalnej pierwotnej struk
tury wody. Dzięki temu wzrasta jej jakość i działanie.

niestrukturyzowana

GDZIE MOŻNA STOSOWAĆ URZĄDZENIE
ENERGENTYZUJĄCE WODĘ NARASAN?

strukturyzowana

•
•
•
•
•
•

w podróży
ogród
rośliny i kwiaty
baseny
woda pitna
mieszkania i instalacje w domach mieszkalnych

DO UŻYTKU PRZEMYSŁOWEGO
• domy spokojnej starości, sanatoria, szpitale
• myjnie samochodowe
• instalatorzy łazienek
• produkcja pieczywa
• produkcja lodów/lodziarnie
•	zakładanie i pielęgnacja ogrodów,
firmy z branży architektury krajobrazu
• lokale gastronomiczne, restauracje, hotele
• pola golfowe, zieleń parkowa
• zakłady wyposażania kuchni
• producenci saun
• herbaciarnie i kantyny
• centra odnowy biologicznej
• działalność z zakresu mieszkalnictwa i opieki
Naszą całą paletę produktów można znaleźć w
internecie pod www.lws.at

Dzięki technologii NARASAN można korzystać z wody życia we własnym domu!
Służymy chętnie poradą o przygotujemy na życzenie bezpłatną ofertę.
L.W.S. LIVING WATER SYSTEMS
Wassertechnik GmbH
Heinestraße 5–7, 1020 Wiedeń, Austria
Tel:
+43 1/216 04 23-24
Faks:
+43 1/216 04 25
E-mail: water@lws.at
Internet: www.lws.at

