
 Mest ioniseret vand for pengene

 Mindre vandspild i forhold til
 andre lignende apparater

 Egen import direkte fra fabrik

Ioniseret Vand ApS
- NÅR DIT HELBRED ER DIN HJERTESAG

DIN PUREPRO-FORHANDLER:

www.ioniseretvand.dk
Vester Skerninge, Sydfyn  ·  Lars: 26 20 44 92  ·  Annmay: 21 79 90 41  ·  lars@kirkegaarden.dk

I grundvand er der oxidanter. 
I ioniseret vand er der  

livsvigtige antioxidanter!

Få dit drikkevand til at
forbedre dit helbred ...Lars Kirkegaard: Professionel musiker, lydmand med eget lyd-

studie, harmonika-reparatør, mekaniker, hobbyhealer mv. 

Annmay Bruun: Miljøtekniker, cand. scient i visse fag. Har ar-
bejdet med vand og natur gennem mere end 25 år og har 

derfra stor fysisk/kemisk/biologisk viden. Har uddannet 
sig inden for ca. 15 forskellige terapeutiske retninger, og 
kender derfor til kroppens anatomi, fysiologi, stress re-
aktioner mv. Spiller marimba og trommer i duo sammen 
med Lars på harmonika.

Vi har begge haft rigtig god gavn af selv at drikke ioni-
seret basisk vand og har med stor ildhu nørdet ift. ioni-
seret vands effekt og forklaringer herpå.

Vi forhandler PurePro ioniseringsapparater

Let for enhver 
at installere!



GODE GRUNDE til at drikke ioniseret basisk vand

 Mindsker smerter, infektion, gigt, 
 allergi mv.

 Flere antioxidanter end du kan 
 spise dig til

 Frie radikaler uskadeliggøres

 Giftstoffer skylles ud af din krop

 Du får mere energi

 Lettere at drikke ioniseret vand

 Bedre hydrering af din krop 
 og hjerne

 Din hukommelse og indlæring 
 kan øges

 Understøtter din naturlige 
 syre/base-balance

  Få flere mineraler

 Optag lettere 
 næringsstoffer

 Fjern tung-
 metaller og 
 giftstoffer fra
 drikkevandet

INDSTIL dit vandhanevand optimalt efter behov
 ca. pH 2,5

Stærkt 
antibakteriel

Descinficerende

 ca. pH 3,5
Antibakteriel

Rengøring
Hudproblemer

 ca. pH 5,5
Hudpleje

Plejende
God for planter

 ca. pH 7,0
Kulfiltreret 

vandhanevand

Ikke ioniseret

 ca. pH 8-9,5
Anbefalet 

drikkevand
Mange

antioxidanter

 ca. pH 10
Grundig rens af 
frugt og grønt

Flest
antioxidanter

Erfaringer med FORBEDRINGER inden for følgende:

Depression · Angstanfald · Følelsesmæssige udsving 

Kræft (også eftervirkninger af kemo) · Parkinson  

Sclerose · Sukkersyge · Sukkertrang · Kramper  

Smerter/ledsmerter · Gigt · Stive led · Tennisalbuer 

Leddegigt · Stress · Uro · Udbrændthed · Vægttab

Nattesøvn · Energimangel · Psoriasis · Astma · Eksem 

Hudproblemer · Skæl · Bumser · Tør hud · Hårtab

Grå hår · Overgangsalder · Indlæringsevne · Generel 

velvære · Motion/træning · Til-syring af muskler

Resistente bakterier · Inflammation/betændelse

Fedtknuder · Prostataproblemer · Hæmorider

Hovedpine · Hydrering af krop og hjerne

Tømmermænd - plus det vi ikke har hørt om! 

I Japan har hver 5. husstand et ioniseringsapparat!

Ioniseret vand er godkendt af sundhedsmyndighederne i Asien.

Videnskabelige forsøg og mange vidneforklaringer bekræfter 
den positive virkning.

Kilde: Alkwa


