VOORDELEN VAN

de Aqua Optimizer
Water smaakt beter, is
helderder en voelt zacht aan
Water bevat meer energie
Beduidend minder
kalkaanslag
Eenvoudig te monteren.
Past in iedere woning.
Geen verlies van waterdruk
30 dagen niet-goed
geld terug garantie
Levenslange
onderhoudsvrije werking

Bestel uw Aqua Optimizer® nu op

www.morgenisnu.nl

Morgen is Nu B.V.
Marie Curiestraat 57
3846 BW Harderwijk
Tel: 0341-422850
mail: info@morgenisnu.nl

GEVITALISEERD
WATER, IEDERE DAG
met de Aqua Optimizer®

W

ater bevat van oorsprong
vitaliteit, zoals in stroompjes

hoog in de bergen. Leidingwater
heeft vele behandelingen
ondergaan en een lange weg
afgelegd voordat het bij u thuis

Installatie van de Aqua Optimizer®
De Aqua Optimizer® bestaat uit twee halve schalen die
energetische informatie bevatten. Deze twee schalen
plaatst u rondom de waterleiding, op een punt dicht
bij de watermeter. Doordat de Aqua Optimizer® de
waterleiding precies omsluit, geeft het zijn energetische
informatie af aan het water dat door de leiding stroomt.
Dit water wordt hierdoor teruggebracht in de energetische
vorm die het van oorsprong heeft. Het resultaat is
gevitaliseerd, gestructureerd energetisch water met een
hoge levensenergie.

uit de kraan komt. Hierdoor heeft
het water een groot deel van zijn
oorspronkelijke vitaliteit verloren.
Geef water zijn oorspronkelijk vitaliteit terug
De Aqua Optimizer® geeft de oorspronkelijke energie die in water hoort eraan terug. Deze hernieuwde
eigenschappen van het water zult op verschillende
manieren merken.

(zie onze website www.morgenisnu.nl) is een ideale combinatie. Gevitaliseert water in uw hele huis (dus ook in
bad, douche en uw wasmachine) en extra gereinigd water
daar waar u het gebruikt om uw dranken te bereiden en
uw groenten in te koken.
Testimonials
Na jaren van twijfel en alle verhalen die de ronde gaan
over watervitalisatie, heb ik de stap genomen om bij
Morgenisnu een vitalisator aan te schaffen. Mede door
de 30 dagen niet-goed-geld-terug-garantie. Al na een
week begonnen wij te merken dat het water minder hard
werd. Nu na circa driekwart jaar is het duidelijk waarneembaar dat de kalkafzetting is afgenomen en douchen
aangenamer is. Ook de smaak van het water is zachter
geworden. Al met al kan ik verklaren dat het echt werkt
en zelfs mijn vrouw, die er zeer kritisch tegenover stond,
erkent dat het werkt.
- Michel Eugster, Bladel

Toepassing
Als u de Aqua Optimizer® plaatst op de hoofdleiding
in uw woning, dan heeft u in uw hele huis en tuin
profijt van het gerevitaliseerde water. Dit water kunt u
drinken, mee koken, mee douchen en ook de planten
en uw groentetuin mee water geven. In de tuinbouw en
agrarische sector wordt de Aqua Optimizer® toegepast
om de kwaliteit van het water voor de planten en dieren
te verbeteren. De Aqua Optimizer® werkt ook preventief
bij legionella en wordt daarom toegepast in zwembaden,
hotels en andere publieke voorzieningen.
Vitalisering en reiniging: de ideale combinatie
Vitalisering van uw water middels de Aqua Optimizer®
en reiniging middels het Omgekeerd osmose filtersysteem

De Aqua Optimizer voegt energie, of noem het informatie
toe aan het water dat er doorheen stroomt. Levende systemen gaan hier beter door functioneren. Dat merkte ik
aan de smaak van het water: het smaakt zachter en je kunt
er makkelijker veel van drinken. Water drinken staat niet
meer tegen en brengt m’n darmen niet meer van streek.
In mijn laboratorium voor de land- en tuinbouw zag ik
ook dat gevitaliseerd water de plantengroei zeer positief
beïnvloedt.
- Karel Eigenraam,
adviseur bodemleven, Hilversum
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