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REVERZNÍ OSMÓZA ANEB ČISTÁ 
VODA BEZ NEŽÁDOUCÍCH LÁTEK
Skutečně čistá voda je pro tělo a duši nejblahodárnější životní elixír, jaký nám příroda nabí-
zí. Pijte průzračnou, čistou a živou vodu! Neexistuje jediná tělesná funkce, která by nebyla 
závislá na vodě! Naše tělo se skládá z 70 % vody – neměli byste proto velmi pečlivě vybírat 
vodu, kterou pijete? Nechtějte od vody nic jiného, než aby byla voda! Vaše tělo může potrava 
a voda zničit nebo vystavět.

Pitnou vodu bychom měli filtrovat, neboť vařením se sice usmrtí choroboplodné zárodky, 
ale těžké kovy zůstanou. Vyzkoušeli jsme a otestovali mnoho filtrů na vodu a dle našich zku-
šeností a provedených měření jsme dospěli k tomu, že reverzní osmóza je nejspolehlivější 
způsob umožňující téměř úplné očištění vody od těžkých kovů, pesticidů, mikroorganismů, 
chloru a jeho sloučenin, od azbestových vláken, nitridů, nitrátů, minerálů, bakterií a virů.

Princip reverzní osmózy byl vyvinut již před 20 lety. Dnes existuje více než 3000 velkých čistíren pit-
ných vod využívajících tuto technologii. Vynálezce membrány získal za svůj objev Nobelovu cenu. 

Komplexní vodní filtr na bázi REVERZNÍ OSMOZY dokáže odstranit:

•  dusičnany
•  herbicidy, pesticidy
•  chlor a jeho sloučeniny
•  těžké kovy
•  PCB, organické látky
•  vodní kámen
•  bakterie a viry
•  zbytky léčiv a drog
•  a mnoho dalších

Tato technologie zabezpečí pro domácnosti kvalitativně upravenou pitnou vodu se záru-
kou mikrobiologické a chemické nezávadnosti. Metoda reverzní osmózy nabízí nejkom-
plexnější řešení problematiky získávání nezávadné pitné vody. Reverzní osmóza se chová 
jako magnet, nabírá odmítnuté a nepoužitelné minerály a za pomoci krve a lymfy je odnáší  
do plic a ledvin k vyloučení z těla. Navíc odpadnou starosti s nákupy balené stolní vody.



www.loveofraw.cz

2

Význam pro zdraví: 
Rychle a účinně čistí buňky, orgány, tělní tekutiny a vyplavuje jedovaté látky a soli z těla.

Upozornění: 
Prohlášení o tom, že reverzní osmóza vyplavuje minerály, se nezakládají na skutečnosti. Ne-
vyplavuje totiž minerály, které se staly součástí buněčné struktury. To dělat nemůže a nedělá. 
Sbírá a odstraňuje pouze ty minerály, které byly odmítnuty nebo vyloučeny buňkami.

Použití:
Komplexní vodní filtr lze použít na vodu z vodovodního řadu i na vodu ze studny.

Vodní filtr se nabízí ve verzi pro firmy nebo pro domácnosti.

Naše nabídka: 
ZDARMA otestujeme vodu, kterou pijete - KÓD pro test vody ZDARMA: LOVE 

Vodu si můžete otestovat zde : 
Centrum zdraví Brno, Plachty 12, Nový Lískovec, www.centrumzdravibrno.cz
Centrum zdraví Olomouc, Pavlická 57/9 Olomouc, www.centrumzdraviolomouc.cz

Jak se reverzní osmóza liší od „běžného“ vodního filtru?
Běžné vodní filtry odstraní z vody hmotné nečistoty jako např. sediment, chlór a organické 
látky. Reverzní osmóza, za použití polopropustné membrány rovněž odstraní mimořádně 
vysoké procento rozpuštěných kontaminantů, které „běžnou filtrací“ z vody neodstraníme. 
Jedná se např. o dusičnany, těžké kovy, anorganické nečistoty, hormony, apod.

Voda z kohoutku je tedy víc než jen voda, a to je důležité si zapamatovat!

Voda z kohoutku je v dnešní době spíše chemickým mýdlovým roztokem. Je znečištěna látka-
mi jako jsou mýdla, buničina, nafta, kyselina sírová, měď, arzen, barvy, pesticidy, radioaktivní 
odpad, průmyslová hnojiva a chemikálie - je jich více, než jsem schopní vyjmenovat. Navíc jsou 
v ní anorganické minerály – od mírně jedovatých, až po vysoce toxické – síra, železo, sádrovec, 
vápník, magnezium, vápno, soda, popel, fluór, chlór atd. Další chemické látky jsou přidávány 
do vody, aby ji tzv. očistily a zabily bakterie. Problém je ovšem v tom, že tyto chemikálie jsou 
mnohem škodlivější než bakterie, které musejí zabíjet. V čistící stanici prochází voda mnoha 
procesy – sedimentací, filtrací, koagulací, změkčením, chlorizací, jodizací a fluorizací.

Voda upravená touto technologií se již běžně prodává v zahraničí v PET lahvích!   

Naše poslání: 
Získejte informace o vodě, kterou pijete a začněte pít opravdu čistou vodu bez chemie, pest-
icidů, antikoncepce – vodu, která Vás bude dokonale čistit a je pro Vaše tělo nejlepší!

Chceme vás informovat o významu čisté pitné vody a poradit vám, jak si uchovat dobré zdra-
ví. Tyto filtry nabízíme již dlouhou dobu a dokážeme Vám odborně poradit.


