
Dynamizeer uw kraantjeswater  
in water vergelijkbaar met bergwater !

www.biodynamizer.com
Salon International de la restauration, 
de l’hôtellerie et de l’alimentationW
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 Juist daarom …
… stellen we een Biofilter®  
voor, om het water te zuiveren,  
en een Biodynamizer®  
die het water zijn natuurlijke  
energie teruggeeft.  
De Biodynamizer® is een toestel  
dat de bewegingen reproduceert  
van water dat vrij in de natuur 
stroomt. Deze 100% natuurlijke 
technologie regenereert het water 
van alle kranen in een huis om 
het vergelijkbaar te maken met 
bergwater.

“Investeer in jezelf en de planeet !”



 Bevindingen
•  Ons lichaam bestaat voor 99% uit 

watermoleculen. Het heeft dus water  
van hoge kwaliteit nodig.

•  Duizenden jaren lang dronken mensen 
altijd levendig water, vol energie omdat  
het op natuurlijke wijze uit de bron 
ontsprong.

•  Tegenwoordig drinken we stagnerend, 
oxiderend, energieloos en vaak vervuild 
water... 

•  Het water in de meeste plastic flessen  
bevat gemiddeld 325 plastic micro-
deeltjes/L en hormoon ontregelaars. 

•  De ecologische voetafdruk van  
een persoon die 1,5 L mineraalwater  
in plastic flessen per dag consumeert  
is 70 kg CO2 / jaar en 13 kg plastic  
afval / jaar en dit alleen voor de productie 
van de flessen zonder rekening te houden 
met hun transport en recycling !

•  Tegenwoordig vindt men 4.000.000 km² 
plastic afval in de oceanen terug.

0  KM  WATER

Daarom is het 
belangrijk om het 
verbruik van 
drinkwater in plastic 
flessen te vermijden 
en om gezuiverd en 
gedynamiseerd water, 
geproduceerd ter 
plaatse in uw huis,  
te verkiezen !



  Biofilter® : hoogwaardige triple 
filtratie

Vooraleer het stadswater te dynamiseren, is het belangrijk  
om eerst de resterende vervuilende stoffen te verwijderen.  
Om dit te realiseren, bieden wij hoogwaardige triple filtratie  
aan van nieuwe technologie bestaande uit actieve kool 
gecomprimeerd in een holle vezel waarin geïoniseerd zilver  
is verwerkt.

De Biofilter is waarschijnlijk de meest efficiënte en effectieve 
actieve koolstoffilter met grote capaciteit* op de markt.

*filterpatroon geldig +/- 1 jaar voor een gezin van 5 personen.

“Water is niet nodig om te leven, het is leven” - A. de St Exupéry

De Biofilter verwijdert een groot deel van de vervuilende 
stoffen die nog in het stadswater aanwezig zouden zijn  

(chloor, slechte smaak en geur, corrosie van leidingen, bacteriën, 
chemicaliën, nitraten & nitrieten, sulfaten, zware metalen...),  

terwijl de sporenelementen en mineralen, die goed zijn voor onze 
gezondheid, behouden blijven.

Mineralen blijven behouden omdat ze essentieel zijn voor onze gezondheid, vooral  
omdat ze sporenelementen bevatten (die volledig worden 
gemetaboliseerd), maar ook magnesium en calcium. Het in  
het water aanwezige calcium speelt inderdaad een rol bij de 
bescherming tegen hart- en vaatziekten, bij de afvoer van vetten 
en bij de regulering van het cholesterolgehalte in het bloed.



DE VORTEXEN 
Dit zijn de natuurlijke 
bewegingen van water terwijl 
het vrij stroomt (ook spiralen  
of wervelingen genoemd).

HET MAGNETISME
De Aarde is een magnetosfeer 
waarvan het magnetisme  
wordt gecommuniceerd aan  
het water en haar mineralen.

NATUURLIJKE MINERALE 
FREQUENTIES
Carrara marmer, Lavasteen, 
Geinformeerd keramiek

“De Natuur Observeren, Begrijpen en Kopiëren” - Viktor Schauberger

  De Biodynamizer® past 21 waterdynamisatie 
principes toe !

Geef uw kraantjeswater zijn oorspronkelijke eigenschappen terug dankzij de Biodynamizer, 
zijnde een geregenereerd en levendig water dankzij de 3 basisprincipes  
van waterdynamisatie :
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 Voordelen en gedynamizeerd water

Gezuiverd water

Biocompatibel  
water voor  

de hele familie

Een volle &  
ronde smaak

Een ecologische 
oplossing

Meer hydraterend en 
minder oxiderend water

Water met meer  
energie in kwantiteit  

& kwaliteit

Herstructureerd 
water
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Een economische 
oplossing

Gefabriceerd door 
Dynamized Technologies s.a. Verdeler :
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