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NANO FRAKTAL 200ml Uzdrawiający Impuls Życia inicjuje samouzdrawianie i
rewitalizację organizmu
Cena

200,00 zł

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

AQUINOX - Doświadczalne Studio W

Opis produktu
ENERGETYCZNA SIŁA ŻYCIA ZAPISANA W WODZIE
FRAKTAL jest energetycznym impulsem siły życia i odmładzania organizmu - na poziomie komórkowym eliminuje informacyjny chaos i
powoduje uporządkowanie struktury energetycznej zgodnie z Boską matrycą kreacji i egzystencji życia. Prowadzi to do ukierunkowania
czasteczek na informacyjną percepcję samouzdrawiania" - Dan Winter

Fraktal - to koniugacja fazowa Złotej Proporcji występująca w polu informacyjnym mózgu. Koreluje ona z fazowym sprzężeniem Złotej Proporcji
w falach mózgowych, powodując szczytową percepcję, co w odczuciach zmysłowo-emocjonalnych objawia się m.in rozkoszą jestestwa
(istnienia). Aby dokładnie pojąć to zjawisko należy rozpatrywać kreację, istnienie, ewolucję i egzystencję wszelkiej materii ożywionej na jej
poziomie kwantowym (informacyjnym). Umiejętne stosowanie nano FRAKTALU - eliksiru stworzonego na bazie starożytnej receptury złota,
platyny i palladu - prowadzi do zwiększenia percepcji postrzegania zmysłowego i pozazmysłowego a w konsekwencji osiągania wyższych
poziomów świadomości.
Nano Fraktal jest naturalną wodą pozyskiwaną z ujęcia na terenie magicznych Gór Sowich, uwolnioną z informacyjnego chaosu przez
zastosowanie systemu AquaVortex Spinfinity oraz niskotemteraturowej plazmy. Jej uporządkowana w ten sposób struktura molekularna jest
następnie inkrustowana energetycznie jonami złota, platyny i palladu, co czyni ją unikalnym na świecie, pod każdym względem, szlachetnym
eliksirem zdrowia.
Ta funkcjonalna woda przeznaczona jest do szeroko pojetej regeneracji i rewitalizacji wszystkich organizmów żywych a człowiekowi jest
dedykowana specjalnie.
Produkt jest bezpieczny w użyciu i polecany wszystkim, którzy pragną szczęśliwości oraz chcą żyć długo i zdrowo w pełnej świadomości swojego
Boskiego jestestwa. Szczególnie polecany jest starającym się o zdrowe potomstwo (złoto wspomaga płodność, platyna podnosi poziom libido a
pallad działa ochronnie na organy uczestniczace w akcie prokreacji). Bez złota w organizmie człowiek staje się bezpłodny, bez platyny mózg
zaczyna gorzej pracować a tarczyca niedomagać. Natomiast pallad wywiera bezpośredni wpływ na regenerację DNA i utrzymanie go na
poziomie informacyjnym Boskiej Matrycy kreacji życia.
Nano FRAKTAL to wyjatkowy eliksir dla ciała i ducha,który:
- ukierunkowuje potencjał energetyczny organizmu na samouzdrawianie
- wprowadza pokój, miłość i harmonię do struktury informacyjnej organizmu, stumulując szyszynkę i inicjujac jej regenerację
- powoduje natlenienie organizmu
- wzmacnia doznania w sferze seksualnej aktywności, zwłaszcza jesli akty uwrunkowane są miłością
- wzmacnia komunikację pomiędzy sercem a szyszynką
- działa regenerująco i odmładzająco na cały organizm
- likwiduje przebarwienia na skórze
- przywraca równowagę procesów skórnych i organów wewnętrznych organizmu
- aplikowany na twarz skutecznie nawilża błonę śluzową oczu i naskórka twarzy
Nano FRAKTAL jest w procesie rejestracji użytkowej jako kosmetyk i dlatego jest rekomendowany do użytku zewnętrznego. W mojej opinii i z
doświadczenia użytkowników, stosowanie go natryskowo na całe ciało a zwłaszcza na twarz z otwartymi ustami, przynosi najlepsze efekty.
Pojemność 200ml. Należy użyć w ciagu 2 miesięcy od otwarcia pojemnika. Przed użyciem można sprawdzić na wewnętrznej stronie nadgarstka
czy woda nie uczula - niektórzy moga być uczuleni na złoto, platynę lub pallad i jest to całkowicie normalne.
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Przechowywać należy w temp. + 2-25 stopni C.
Dodatkowe informacje w temacie wody uszlachetnianej w polu niskotemperaturowej plazmy można znaleźć tutaj:

https://warwick.ac.uk/newsandevents/pressreleases/cancer_cells_destroyed
https://onlinelibrary.willey.com/doi/full/10.1002/anie.201709082
nano FRAKTAL jest doświadczalną wodą funkcjonalną nad której efektywnością w zakresie użytkowym pracuje Doświadczalne Studio Wody Informacyjnej AQUINOX pod
auspicjami Sanum Per Aquam Association International (oddział amerykańskiej firmy Life Improvement Institute LLC) +48 22 244 3804 aquinox@remedium.us
opracowanie Alex Polanski - Studio Aquinox
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