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APRAŠYMAS:
Neskubėkite į vaistinę, jei pasijutote blogiau! Yra paprastesnis ir kur kas efektyvesnis
būdas atstatyti sveikatą, kūno ir sielos harmoniją Produktų galiojimo laikas vis ilgėja, o
žmogaus gyvenimo trukmė – trumpėja. Vaistinėse vis daugiau įvairiausių vaistų, o sveikų žmonių –
vis mažiau. Diagnostikos metodai vis sudėtingesni ir tobulesni, o ligos – vis įvairesnės ir
pavojingesnės… Iškyla pagrįstas klausimas: KODĖL? Ką darome neteisingai? Kodėl mes sergame ir
senstame? Atsakymą rasite šioje knygoje. Taip pat sužinosite apie vaistą, kuris efektyviai padeda
kovoti su: - Širdies ligomis, ateroskleroze, aukštu arba žemu kraujospūdžiu - Atritu, podagra Gastritu, kolitu - Inkstų ligomis - Šienlige, astma - Vėžiu - Cukriniu diabetu - Akių ligomis ir daugybe
kitų sunkių ligų ir negalavimų! Apie autorių Telesforas Laucevičius (gim. 1942 m.) 1964 m. baigė
Kauno Politechnikos Instituto cheminės technologijos fakultetą. Dirbdamas pagal specialybę
įvairiose pareigose autorius nuolat domėjosi sveika gyvensena, organizmo galimybėmis pačiam
įveikti susirgimus. Pastaruosius penkiolika metų T.Laucevičius pagrindinį dėmesį skyrė išskirtinėms
jonizuoto vandens savybėms, ypač jo efektyviam panaudojimui susirgimų profilaktikai. Kartu su savo
bendražygiais sukūrė sėkmingai ir dabar gaminamą pirmąjį lietuvišką vandens jonizatorių, sulaukusį
didelio populiarumo ne tik Lietuvoje, bet ir Vakarų Europoje. Autoriaus nuomone, Lietuvoje
stebėtinai per mažai domimasi jonizuotu vandeniu, kurio ypatingos savybės pripažintos Japonijos,
Vokietijos, Rusijos tyrinėtojų. Tokio vandens panaudojimas ypač platus: nuo susirgimų profilaktikos,
gydymo ir ekologiškos žemdirbystės. T.Laucevičius supažindina skaitytoją su unikaliomis jonizuoto
vandens savybėmis, skatina įsiklausyti į organizmo siunčiamus troškulio signalus, akcentuoja
dvasinės būklės svarbą, pataria, kaip pačiam įvertinti organizmo būklę ir ragina įgytas žinias taikyti
kasdieniniame gyvenime. Bet kuris sveikatos sutrikimas, išskyrus traumas ir nelaimingus atsitikimus,
visada prasideda organizmo medžiagų apykaitos sutrikimu, kurios viena iš sudedamų dalių ir, ko
gero, svarbiausia yra šarmų-rūgščių balansas. Mes esame sveiki tol, kol šis balansas yra
pusiausvyroje, o susirgus sveikti imame tada, kai šis balansas yra atstatomas. Mūsų organizmo

svarbiausias gyvybinis skystis yra kraujas, kurio šarmų-rūgščių pusiausvyra gali svyruoti labai
nedidelėse ribose. Trūkstant šių elementų, organizmas juos naudoja iš savo atsargų. Jeigu kalcio
negauname su maistu ar gėrimais, organizmas kalcį pasiima iš kaulų, dantų. Panašiai organizmas
elgiasi trūkstant kalio, natrio, magnio. Padėti organizmui atstatyti šį balansą galima su maistu ar
gėrimais, tačiau tai ilgas procesas ir ne visada žinoma koks produktas kaip veikia… Yra kur kas
efektingesnis būdas atstatyti šią pusiausvyrą – tai panaudoti aktyvuotą (jonizuotą) vandenį.
Svarbiausias „gyvo-negyvo” vandens privalumas – jis neturi tokio stipraus pašalinio poveikio kokį
turi cheminiai vaistai. Tai gamtos produktas, aktyvinantis organizmo gydomąsias galias. Jam
padedant galima įveikti net tokias ligas kaip padidėjęs ar sumažėjęs kraujospūdis, gastritas, kolitas,
įvairūs uždegimai ir infekcijos – daugiau nei 70 įvairiausių ligų!

