
Vitalwasser (Vitálna voda)   

Výživový doplnok "vitálna voda" obsahuje rozpustené minerály v iónovej forme. Voda pomáha telu 
optimálne hospodáriť s minerálmi, vyrovnávať straty minerálov a stará sa vďaka obsahu cenných 
minerálov o dobrý pocit zdravia. Vedci celé desaťročia pátrali po príčine dlhovekosti etnika Hunzov, 
ktorí patria medzi národy s najvyššou priemernou dĺžkou života na zemi a žijú v neprístupných osadách 
vysoko v himalájskych vrchoch. Hunzovia netrpia na rakovinu, ani na žiadne degeneratívne ochorenia. 
Vedci okrem iného zistili, že ich strava a pitná voda obsahuje nesmierne množstvo minerálov. Pijú 
mliečne zakalenú vodu z ľadovca, ktorú Hunzovia považujú za elixír mladosti. Táto voda spočiatku 
podobná čistej destilovanej vode naberá do seba na svojej ceste koloidné minerály plné energie. 
Fyzikálne vlastnosti tejto vody z ľadovca sa podstatne líšia od našej pitnej vody. Vďaka nízkemu 
povrchovému napätiu táto voda lepšie zachytí výživné látky (minerály a stopové prvky) a transportuje 
ich až do jednotlivých buniek a zároveň z nich odvádza škodlivé látky. V koloidnej podobe dokáže telo 
najlepšie vstrebať minerálne látky a stopové prvky.  

Odporúčané dávkovanie: Na prípravu "vitálnej vody" rozpustíte 1 lyžicu (cca 10 g) prášku v 1 litri vody 
z vodovodu a dobre zamiešate. Hotový pripravený nápoj je podobný prírodnej minerálnej vode 
a obsahuje koloidné minerály, ktorých vstrebateľnosť je až 98%. Z jedného balenia pripravíte 60 litrov 
vitálnej vody. 

ETIKETA : Vitalwasser (Vitálna voda)   
 
Výživový doplnok. Zloženie : regulátor kyslosti: kyselina citrónová, sóda bikarbóna, uhličitan vápenatý, hydrogénuhličitan 
horečnatý, dihydrogénfosforečnan sodný,  dihydrogén fosforečnan draselný, glukonan železnatý, glukonan zinočnatý, jodid 
draselný. 
 
Skladujte dobre uzavreté na suchom mieste. 
 
Obsah :  600 g 
 
Minerálne látky : mg / 100 g        % ODD* v 10 g = 1 liter         %ODD 
Hydrogénuhličitan (HCO3) 22.660 mg   2.266 mg 
Uhličitany 10.000 mg  1.000 mg 
Sodík 8.350 mg  835 mg 
Vápnik 4.000 mg 500 400 mg 50 
Fosfor 1.840 mg 230 184 mg 23 
Horčík 1.500 mg 500 150 mg 50 
Draslík 740 mg  74 mg 
Jód 0,38 mg 250 38 μg 25 
Zinok 37 mg 250 3,7 mg 25 
Železo 35 mg 250 3,5 mg 25 
*ODD = odporúčaná denná dávka 
 
Vitálna voda pomáha udržiavať v rovnováhe hospodárenie s minerálmi, vyrovnávať ich straty a vďaka obsahu cenných 
minerálov sa stará o dobrý pocit zdravia. 
Odporúčané dávkovanie : 1 lyžicu (cca 10 g) prípravku rozpustiť v 1 litri vody a dobre zamiešať. Ustanovená denná dávka 
sa nesmie presiahnuť. Tento výživový doplnok neslúži ako náhrada pestrej stravy. Uskladňujte mimo dosahu malých detí. 
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Obj.č. 33014 
Minimálna trvanlivosť do konca : viď spodok obalu 
 


