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A PiMag® vízről készült összeállítás több forrás alapján készült. 
Legfontosabb forrásmunka a frequency-rising honlapon lévő anyag 
volt. Bár a fordítás és összeállítás főképpen a Nikken berendezéssel 
előállított PiMag® vízre vonatkozik, néhány résznél a Pi-víz általános 
tulajdonságairól is tartalmaz leírást. 

A suméroknál, a legrégebbi történelmileg ismert népcsoportnál, már mintegy 
5000 évvel ezelőtt felbukkan egy szimbólum mely a PI ® megfelelője.  

Ékírásukban a " " jel, melyet "pi"-nek ejtettek az életenergia szimbóluma 
volt.  

Ma a PI® szó és szimbólumai világszerte védettek, jelképezik azt a 
minőséget, amely a japán kutatók által kifejlesztett eredeti PI®-víz 
technológiájának a sajátja. 

Mit csinál a Pi-víz? 
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A Nikken PiMag® Víz Rendszer  

A helyi vízszolgáltatótól származó víz minősége ill. összetétele nem mindig felel meg a 
kívánatosnak. Éppen ezért a Nikken kifejlesztett egy új technológiát, amely ízletes, tiszta 
ivóvizet termel. 
A PiMag® termékek a természet saját vízszűrési és tisztítási rendszereire épülnek. De a 
dolog itt nem áll meg. A PiMag® technológia a természetes ásványi anyagok és a 
mágneses technológia egy olyan kombinációját használja, amely a természetes források 
vizét eredményezi – amit mindannyiunknak innia kellene. 
Ha teljes vitalitású PiMag vizet szeretne előállítani, akkor használja a Nikken PiMag

® 
 

szűrőrendszert, majd utána optimalizálja az előállított PiMag
®
 vizet  

 

A Nikken PiMag
® 

Víz Rendszer segítségével a csapvizet átalakíthatjuk friss PiMag
® 

vízzé.  

Egyszerűen fel kell tölteni a tartályt csapvízzel és a gyors szűrési folyamat 
eredményeként hamarosan friss, azonnal fogyasztható PiMag

® 
vizet kapunk. 

Méret: 385 x 260 x 205 mm (M x SZ x Á) 
Súly: 2.5kg (víz nélkül)  
A belső tartály/külső víztároló edény űrtartalma: 2.2 liter  
A szűrőbetét javasolt élettartama: 1 hónap 
Szűrési idő: 6-10 perc/liter  
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Hogyan működik a PiMag rendszer: 
 

 
 
A PiMag

®  víztartályban lévő víz már igazi Pí víz, de a minőségén sokat javíthatunk, ha az 
Optimalizáló készülékben újabb kezelésnek vetjük alá. Az Optimalizáló nagyenergiájú 
mágneses besugárzó hatásával, valamint az ionizáló ásványoknak köszönhetően 
átalakítja a víz szerkezetét és oxigénnel telíti a vizet. A dél-japán Okinawa korallszigetek 
lakosainak különösen magas a várható életkoruk, átlagosan mintegy 105 év. Ennek a 
világszerte egyedülálló jelenségnek a magyarázata az un. Sango-korallok hatásában 
rejlik. Ezek a korallok, melyek az ősóceán legprimitívebb mikroorganizmusai közé 
tartoznak, tudják az ásványion-tartalmat és a pH-t szabályozni. Ilyen korallanyagok 
találhatók a PiMag

® 
 vízszűrőben és az optimalizálóban is. 
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A következő oldalakon található leírás olyan esetet vizsgál, amikor a vizet csak az 
Optimalizálóval kezelték, s nem veszi figyelembe a PiMag

®  víz-készülék önmagában is 
nagyon fontos vitalizáló szerepét. 
 

 

 

 Optimizer II™ 1

 A következőkben található információk azt mutatják be, hogy 
miért nem elég csak TISZTA ivóvizet inni ahhoz, hogy a sejtek 
szintjén hasznosítsuk a vizet, további funkcionális víz-jellemzők 
kellenek az optimális hatás érdekében.  

Mivel a természetben előforduló vizek nemcsak szennyezettek, de 
hiányzanak belőlük ezek a fontos funkcionális jellemzők, olyan 
berendezés került kifejlesztésre, amelynek segítségével TISZTA és 
EGÉSZSÉGES vizet tudsz csekély költséggel akár otthonodban, 
akár az irodádban előállítani. 

 

 

 

 
 
"...minden DNA kettős örvény belső magja víz-nyalábok (klaszterek) oszlopaiból áll…Kiméretű hatszögletű 
vízklaszterek beleilleszkednek és áthatolnak a sejtmembránok hatszögletű csatornáin, s gyorsan ki tudják 
fejteni jó hatásukat, s kimossák a szennyet.” t (Water as a Communicator - Institute of Heartmath Research 
Center).  

"...Az öregedés a szervezetek, szövetek és sejtek Hatszögletű Vízcsomóinak elvesztése, s a teljes test 
víztartalmának csökkenése. Ha újra bevisszük a Hatszögletű Vízcsomókat a testbe, megnő a vitalitásunk, 
lecsökken az öregedési folyamat, s megelőzzük a betegségeket” Molecular Water Environment Theory: - 
Dr. Mu Shik Jhon. 

                                                 
1 Az OPTIMIZER II. neve Magyarországon: PIMAG® Optimalizáló (a fordító megjegyzése) 
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Érdekesek Neked ezek az előnyök? 
• Szuper sejthidratálás és revitalizálás 
• Megnövelt oxigénbevitel sejtszinten 
• Megnövelt állóképesség és lecsökkent regenerációs idő kimerítő gyakorlatok esetén  
• Enzimaktiválás, immunrendszer támogatása és jobb anyagcsere-egyensúly  
• Elektron-gazdag szabadgyök semlegesítés és tisztítás  
• Enyhén lugos pH 

Mindezek jobb fizikai teljesítményhez és állóképességhez vezetnek. Egyedi forrása az 
energának, ENERGIA, ENERGIA, ENERGIA, amely sejtszinten keletkezik – ahol a legjobban 
hat!! 

Hogyan működik?

 Az Optimizer II™ technológia olyan, a természetben 
is előforduló alapelveket foglal magába, amelyek 
segítenek az Ön teste által is szeretett életerő-fokozó 
víz létrehozásában.  

A természetben az életerő-fokozó víz az esővel és 
hóval kezdődik, s ha azok nincsenek a légköri savkkal 
szennyezve, természettől fogva energetizáltak és 
gyakran erősen strukturáltak.  

Ez mozgást használ. A víz természetesen örvényeket 
képez, ha kövek, vagy más tárgyak körül folyik, vagy 
kisebb vízeséseken halad keresztül, s az örvényekben 
önmagát telíti oxigénnel, a napsugárzásból 
hosszúhullámú infravörös besugárzást kap, s a 
gránitszikláktól, valamint a Föld természetes 
mágneses terétől elektromágneses stimulálásban 
részesül.  

Ezért az Optimizer II™-ben nagyenergiájú örvény, elektromágneses tér és hosszúhullámú 
infravörös sugarakat (Far Infrared Radiation = FIR) kibocsátó kerámikus anyagokat 
alkalmaznak, amelyekkel emulálják azokat a természetes folyamatokat, amelyek a 
természetben az egészséges víz előállításáért felelősek. 

A végeredmény egy nagy nedvesítőhatású hexagonális struktúra, amely extra 
oxigént, energiát és ionizáló ásványi anyagokat visz be másodpercek alatt a 
sejtszerkezetekbe.  

Számos kutatási eredmény található sok vizsgálat alapján a "The Water Puzzle and the 
Hexagonal Key" című könyvben, amely bizonyítja, hogy az egészséges sejtek és szervezetek 
körül hexagonális víz van, míg a rákos sejtek és beteg szervek körűl ötoldalú, pentagonális 
vízstruktúrák helyezkednek el. A mágnesesen létrehozott hexagonális víz a kutatások szerint 
stabilabb, mint az ionizálók által keletkezett strukturált víz.  

MOST ÖN IS KÉPES AZ ILYEN ÉLŐ VÍZ ELŐÁLLÍTÁSÁRA OTTHON AZ 
OPTIMIZER II™ SEGÍTSÉGÉVEL! 
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AZ OPTIMIZER II™ KÉPESSÉGEI

Tudományosan dokumentált, hogy: 

(1) Strukturálja a vízet – az erős mágnese és infravörös források lecsökkentik az egyedi 
vízklaszterek méretét, Hexagonális Vízet hoznak létre az eredményesebb és gyorsabb sejtekbe 
hatolás érdekében.  

(2) Megnöveli az Oxigéntartalmat – a turbulens hatások egy erős, szemmel látható örvényt 
hoznak létre, amely az ivóvíz oxigéntartalmát akár 30%-kal is megnövelheti. t 

(3) Válogatott „szerkezetalakító” ásványi anyagokat/ionokat visz be – egyedi ásványi mag, 
amely korall-alapú kalcium, cink, lithium és egyéb anyagokat tartalmaz, amelyek a víz 
strukturálásához járulnak hozzá. A vizet előzőleg vagy desztillálással, vagy nagyon jó 
minőségű fordított ozmózis alapú szűréssel kell megtisztítani, hogy a „szerkezetromboló” 
ásványi anyagokat/ionokat, mint a klórvegyületeket, káliumot, alumíniumot, stb. ki lehessen 
szűrni. 

  

GONDOSAN KIVÁLASZTOTT IONOS ANYAGOK ALKALMAZÁSA A 
HEXAGONÁLIS SZERKEZETŰ VÍZ ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ.  

Ismert tény, hogy gondosan kiválasztott ionos ásványok 
használatával elő lehet segíteni a hexagonális 
vízszerkezet kialakulását. Ezek az ásványok nagyon kis 
mennyiségben fordulnak elő, és segítik a víz 
molekuláinak szorosan összeálló elrendezésbe való 
„szervezését”, s ez az elrendeződés védi és javítja. A 
természetben előforduló ásványi anyagokat 
„szerkezetépítő” és „szerkezetromboló” kategóriákba 
lehet sorolni (lásd a következő táblázatot)  

Annak érdekében, hogy a végtermék helyes ásványi 
„egyensúlyát” biztosítsuk, a vizet először vagy 
desztillálással, vagy jóminőségű fordított ozmózis 
eljárással tisztítjuk, majd az ásványi anyagok az Optimizer II™-ben az örvénylő mozgással 
kombinálódnak.  

Kalcium, nátrium, cink, vas, ezüst, réz és egyebek segítik a vizet, hogy hexagonális 
szerkezetűvé alakuljon, míg a kálium, klór, fluor, alumínium, szulfidok és egyéb anyagok 
rongálják a víz hexagonális szerkezetét. 

Ez a folyamat hasonlít arra, amikor egy számítógép lemezéről letöröljük a nemkívánatos 
információkat, mielőtt az új információkat arra fölvinnénk. 

  

Példa a „szerkezetépítő” és a „szerkezetromboló” ionokra 
Szerkezetépítő ionok Szerkezetromboló ionok

Elem Ionok ∆Eww Elem Ionok ∆Eww
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Kalcium Ca+2 32.2 Magnézium Mg+2 -8.8
Lithium Li+ 27.2 Kálium K+ -3.8
Nátrium Na+ 3.3 Rubidium Rb+ -6.3

Zink Zn+2 50.6 Alumínium Al+3 -313.4
Vas Fe+3 51.9 Klorid Cl- -7.5
Réz Cu+2 49.8 Bromid Br- -7.5

Erősebb kötések csökkentik a 
vízmolekulák szabad mozgását – 

növelik a hexagonális szerkezetet. 

Gyengébb kötések növelik a vízmolekulák 
szabad mozgását – csökkentik a 

hexagonális szerkezetet és növelik a 
pentagonális szerkezetet. 

Megjegyzés: ∆Eww az oldat vízmolekuláinak kölcsönhatás-energiája (kiloJoules/mol)  

 

 Egészségesebb sejtek – ezeket erősen kötött 
hexagonális vízklaszterek támasztják meg, s ezeket a 
„szerkezetépítő” ionok hozzák létre (lásd fent). 

A szennyező és mérgező anyagok nem képesek a 
vízmolekulákkal kötéseket létrehozni, ez méreganyag-
felhalmozódást és sejtproblémákat okozhat.  

  

  

  

Egészségtelen sejtek – jellemző rájuk a lazakötésű 
ötszögletű vagy strukturálatlan vízklaszterek és 
„szerkezetbontó” ionok (lásd a fönti táblázatot) 

ő-
yagfelhalmozódást és sejtproblémákat okoznak. 

 

jelenléte.  

A szennyezők és mérgek könnyedén kötésbe 
kerülnek a vízmolekulákkal és mérgez
an
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A HEXAGONÁLIS VÍZ-KLASZTEREK JELENLÉTÉNEK BIZONYÍTÁSA  

A pulzáló nukleáris mágneses rezonancia=Nuclear Magnetic Resonance (NMR) technikájának 
alkalmazása a biológiai kutatásokban egyre növekszik2, s az NMR tanulmányok a víz kinetikai 
tulajdonságairól igen értékes információkat szolgáltatnak. Ezen vizsgálatok azt mutatják, hogy 
az NMR relaxációs idők jól jellemzik a hidratált vagy kötött víz csökkentett mobilitását. 

A Mágneses Rezonancia Képalkotás = Magnetic Resonance Imaging (MRI) adatai elfogadott 
módszert szolgáltatnak a vízmolekulák sűrűségének/klasztereinek vizsgálatához. A fél-
magasságnál mért visszhangszélesség mutatja meg a molekula, illetve vízklaszter méretét, 
ahogyan azt a forgási vagy relaxációs idő jelzi. A normal csapvíz kb. 120 Hz értéket mutat. 

Ez a nagyobb szám arra utal, hogy a vízmolekulák „összecsoportosulnak” néhány kiválasztott 
„szerkezetbontó” ion körül, és nagy klaszterekben fordulnak elő (tucatjával, ha nem százával 
fordulnak elő a molekulák egy-egy klaszterben), s így nagyon nehézzé teszik a 
molekulacsoport sejtfalakon való áthatolását. (lásd az alábbi ábrát).  

Ugyanakkor az NMR képalkotás azt mutatja, hogy az Optimizer II™ víze 65 Hz-e félező 
vonalszélességet mutat. Ez statisztikai szempontból arra utal, hogy a víz valóban hexagonális 
szerkezetű, s átlagosan 6 molekula fordul elő klaszterenként. Ha egyáltalán van is ilyen, 
nagyon kevés természetes vagy palackozott vízben fordul elő ilyen kisméretű szerkezet.  

 AZ EVIAN VÍZ FELJAVÍTÁSA, AHOGY AZT AZ NMR TECHNOLÓGIA MUTATJA 

 

STRUKTURÁLÁS ELŐTT (lásd fent)

                                                 
2 Lásd a fizikai háttér magyarul: http://www.kfki.hu/chemonet/osztaly/kemia/zarand/zarand.html - a fordító 
megjegyzése. 
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STRUKTURÁLÁS UTÁN 

TOVÁBBI NMR MINŐSÉGI ADATOK SZÁMOS IVÓVÍZ, TERMÉSZETES FORRÁSVÍZ, HEGYI ÉS 
CSAPVÍZ ESETÉBEN (SZÖUL, KOREA TERÜLETÉRŐL)

Víztípus NMR szélesség 
(Hz)

Oldott 
Oxigén - 

mg/l
Kalcium tartalom 

- mg/l
pH 20 Co-

nál.

Optimalizált 61.647 9.0 29.9 8.5

Helyi csapvíz 105.896 6.2 19.8 7.3

Rendkívülíen jó 
minőségű forrásvíz 68.467  7.5 24.8 8.9

Tipikus „hegyi víz” 119.947 5.3 8.05 6.5

Palackozott víz #1 116.208 7.7 1.38 7.0

Palackozott víz #2 99.487 5.6 20.0 7.3

Palackozott víz #3 95.88 5.8 19.6 7.7

Palackozott víz #4 92.984 5.4 18.8 7.6

Palackozott víz #5 87.894 6.2 0.9 6.1

Palackozott víz #6 62.883 4.3 18.8 3.5

A vizsgálatokat a Korea Testing & Research Institute for 
Chemical Industry kutatóintézet végezte.

Módszer 600 MHg NMR - kísérletek 
a Korea Basic Science Institute által
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KÜLÖNLEGES INFORMÁCIÓK:  

Azok számára, akik jelenleg destillált vizet isznak, vagy ennek ivását fontolgatják nagyon 
érdekesek lehetnek az alábbi képek, amelyek azt mutatják, hogy a desztillált víznek milyen 
szerkezeti javulását lehet elérni az Optimizer II™ alkalmazásával. A megfigyelések eredménye 
azt mutatja, hogy az Optimizer II™ elektromágneses folyamatai, a „szerkezetépítő” ionok és 
örvényhatás még a nagyon tiszta és részlegesen strukturált desztillált vízben is drámai hatást 
érnek el.  

A NAGYTISZTASÁGÚ LEPÁRLÁSSAL DESZTILLÁLT VÍZEK LABORATÓRIUMI 
ÖSSZEHASONLÍTÁSA UGYANAZZAL A VÍZZEL OPTIMALIZÁLÁS UTÁN.  

A baloldali képek a nagytisztaságú desztillált vizet mutatják, míg a jobboldali képek 
ugyanezt a vizet 9 perces optimalizálás után. 
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A SEJTEK GYORS ÉS HATÁSOS HIDRATÁLÁSA 

Ha hexagonális szerkezetű vizet iszunk, akár a nagyon ritka természetes forrásokból, akár a 
saját Optimizer II™ készülékünkből, azt vesszük észre, hogy az „nem ül le” a szájunkban vagy 
a gyomrunkban. 

 

Nagyon gyors, majdnem azonnali felszívódás következik be, hála a hexagonális klaszterezési 
folyamatnak. A nagyobb és rendezetlen vízmolekula-klaszterek sokkal nehezebben hatolnak át 
a sejtfalakon, mint a hatszögletű csomókba rendezett molekulák, mint azt a bioelektromos 
Ellenállás Analizátor (Bioelectric Impedance Analyzer) adatai az alábbi ábrán mutatják: 

RJL Systems által gyártott Bioelectrical Impedance Analyzer (BIA) az egyetlen olyan készülék, 
amelyet az FDA hitelesített a vízfelvétel mérésére és a sejtközötti és sejten kívüli vízcsere-
folyamatok monitorozására.  

Az optimalizált vizen folytatott tesztek, mint azt a következőkben láthatjuk, a sejtközötti víz 
jelentős növekedését okozza, aminek hatását normál súlyú magasságú és korú egyén esetén 
vizsgálták. 

A helyesen klaszterizált víz a következő ábrán is látható sejtközötti víz javulást eredményezi, 
míg a helytelenül klaszterizált vagy klaszterek nélküli víz a következő ábra szerinti 
hiányosságokat okozhatja: 

 

Megjegyzés: ICW = Sejten Belüli Víz 
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OPTIMIZER II™ MEGNÖVELI AZ OXIGÉNTARTALMAT

Oxigén az energiával teli sejtegészség fenntartásának rendkívül fontos eleme.  

A legtöbb ember azt hiszi, hogy a testünk csak a belélegzés útján vesz föl oxigént. 
Ugyanakkor az oxigénbuborékok, amelyeket az örvényhatás és a mágneses víz csak növel (pl. 
az Optimizer II™ segítségével) activálja a mozgási energiát, stimulálja a nyálkahártyát mialatt 
a gyomron, vékony- és vastagbélen keresztül halad és elősegíti a vér áramlását a vérerekben. 

Az oxigén abban is szerepet játszik, hogy a belekből eltávollítja a mérgező gázokat és 
szennyező anyagokat, s ezáltal mind az emésztőrendszerben, mind a vérkeringésbenn tiszta 
környezetet teremt.   

Az Optimizer II™ által létrehozott hexagonális vízben lévő extra oxigén könnyen 
abszorbeálódik, s 30 másodpercen belül be tud hatolni a vérbe, egy perc múltával az 
agyszövetekbe és nemi szervekbe, 10 perc után a bőrszövetekbe és a szívbe, 20 perc 
elteltével a májba és a vesékbe.  

Az agy felelős a testünk teljes oxigénfogyasztásának 20-30%-áért. Az agy oxigénhiánya 
letargikus állapothoz, figyelemcsökkenéshez, hosszabb hipoxiás (agyi oxigénellátás 
csökkenési) idő elteltével elbutuláshoz (demenciához) és végül halálhoz is vezethet.  

(Kérem, hogy olvassa el a következőkben található, a hexagonális víz használatával és lehetséges 
mentális és fizikai tisztító hatásával kapcsolatos óvintézkedéseket. Az Optimalizált víz magasabb 
oxigéntartalma az emlékezőtehetség és mentális aktivitás drámai növekedéséhez vezethet.)  

Ha örvényhatásnak tesszük ki, az oxigén a vízmolekulához kötődhet. Ezt a jelenséget a 
hegyiforrásoknál is megfigyelhetjük, amikor a millió kis kavargó örvény elkapja és az az 
áthaladó víz magához köti az oxigént.  

Az Optimizer II™-ben, egy erőteljes örvény növeli az oxigéntartalmat. Az oldott oxigén akár 
30%-os növekedése is elérhető még a jó minőségű palackozott vizekben is, ahogy azt a 
következőkben bemutatjuk. 

Ahhoz, hogy a megnövekedett oxigéntartalmat legjobban ki tudjuk használni, az 
Optimizer II™-vel előállított vizet az elkészüléstől számított 20 percen belül el kell 
fogyasztani.  

"...Minden komoly betegségállapot esetében a vele együtt járó alacsony oxigénszint is megfigyelhető. A 
sejtszövetek lecsökkent oxigéntartalma biztos mutatója a betegségeknek. Hypoxia, vagy a sejtek 
oxigénhiánya a degeneratív megbetegedések alapvető oka.”  Dr. Stephen Levine - Molecular Biologist: 
Oxygen Deficiency: A Concomitant to all Degenerative Illnesses 
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"...Ha a test elegendő oxigénnel rendelkezik, elég energiát tud szolgáltatni az anyagcsere folyamatokhoz és 
ki tudja küszöbölni a sejtszövetekben felhalmozódott méreganyagokat. A természetes immunitás akkor 
alakulhat ki, ha az immunrendszert nem terhelik méreganyag-felhalmozódások…. Méregtelenítés akkor 
következik be, ha a szervezetbe oxigént juttatunk be.” Dr. Norman McVea 

  
Oldott oxigén teszt

Yosemite-i
kristályvízzel végzett 
kísérletek

Oldott oxigén kezelés után

Oldott oxigén kezelés előtt

(idő)

 

  

 

 

 

 

AZ OPTIMIZER II™ MEGNÖVELI A VÍZ pH ÉRTÉKÉT

Egyre több táplálkozás-tudománnyal foglalkozó szakértő javasolja az alacsonyabb savasodást 
előidéző diétát, s az enyhén lúgos vizek fogyasztását. Az Optimizer II™ finoman belekever 
néhány jól megválogatott szerkezetépítő iont a tisztított vízbe, s ahogy az alábbi ábrából is 
látható, megemeli a pH szintet.  

Jóminőségű forrásvizek, desztillált vizek és fordított ozmózishatással szűrt vizeknél egyaránt 
megfigyelhető a megemelkedett pH szint. 

pH szint mérés
lúgossági szint mérése

Desztillált víz (Arrowhead vízmintával) Szűrt víz (Yosemite-i kristályvíz mintával)

Desztillált víz pH szintje 9 perces kezelés után Normál víz pH szintje 9 perces kezelés után
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ZÖLDNÖVÉNYEK ÉS VIRÁGOK SZERETIK A HEXAGONÁLIS OPTIMIZER 
II™ VÍZET

Egy egyszerű virág felhasználásával sokszor képesek vagyunk az optimalizált hexagonális víz 
hatásosságát bemutatni. 
  
Két egyformán kinyílt gerbera virág közül az egyiket szűrt vízbe, míg a másikat ugyanabba a 
szűrt vízbe helyeztük, de ez utóbbi vizet optimalizáltuk is. Hét nap elteltével a strukturált 
vízben lévő virág továbbra is életerős volt, míg a másik, ahogy azt a baloldali ábrán is látni 
lehet, összezsugorodott és elhervadt.  

 Hasonlóan jó eredményeket mutat a csíráztatás és hajtatás is3

Csapvízben

1 hét után

PiMag® vízben

1 hét után

PiMag® vízben

Csapvízben

Csapvízben

PiMag® vízben
Palackozott 
vízben

GERBERA VÍZBEN ÉDESBURGONYA 
CSÍRÁZTATÁS

JÁCINTHAGYMA HAJTATÁS

 

 

A Pi-víz jó tulajdonságairól még számos fontos irodalmi adat 
lelhető föl. Érdekes megfigyelés például az, hogy a hasonló 
eljárással készülő Won Yong Pí-Víz megakadályozza a 
rozsdásodást.  

Az ábrán látható hatás ellenőrzésére saját kísérleteket is 
végeztem, s én is azonos hatást figyeltem meg: (A következő 
oldalon lévő ábrán baloldalon a csapvízben, jobboldalon az 
optimalizált PiMag vízben lévő gémkapcsok láthatók) 

                                                 
3 A jobboldali két ábra a  „http//www.deannauldall_com-water-pimag_livingwater_leaves_jpg..htm lapról származik (a 
fordító illesztette a szövegbe). 
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További érdekességek: A hagyományos vízből képződő jég színtelen és átlátszó, a Pí-Vízből 
származó jég fehér színű (sok oldott oxigént és buborékot tartalmaz)  A hagyományos vízből 
származó jég lapos (alacsony energia) A Won Yong Pí-Vízből származó jég egyenetlen alakú 
(magas energia). 

Azt is megfigyelték, hogy a csak sós tengervízben élő halak a normál 
csapvízben hamar elpusztultak. Ugyanakkor a Pi-vízben hosszú ideig (hetekig) 
tudtak továbbélni. A kísérletek szerint a Pi-vizet tartalmazó légmentesen lezárt 
palackban tartott aranyhal élelem nélkül is hosszú ideig élt, míg hagyományos 
vízben hamar elpusztult. 

 

ELÉRHETŐ ÁR!

Ha megfelelő vízszűrővel vagy desztilláló berendezéssel alkalmazzuk az Optimizer II™ 
készüléket, még mindig olcsóbb megoldáshoz jutunk, mint kétséges eredményű vízionizáló 
vagy egyéb, a piacon kapható masinéria alkalmazásával. 

Ez a megállapítás érvényes a „savas/lúgos” elektrolízis készülékekre, amelyeket gyakran 
vízionizálónak, vagy "Microwater" rendszernek neveznek.  

 16/19 oldal 



Ha időben cseréljük az ásványi anyag gyűrűt, optimális hatást érhetünk el. A csereintervallum 
általában 4-12 hónap a felhasználások mennyiségétől függően. A kijelző megmutatja, hogy 
mikor érjük el a 200 órás javasolt élettartamot.4  

Becsült üzemeltetési költség (készülékár nélkül) literenként, a rendszeres gyűrűcserét alapul 
véve (2700 liter utáni gyűrűcsere): 4-8 Ft/liter 5

 

Fontosabb tulajdonságok 

•  Erős 230 Voltos motor 
•  Hosszúhullámú infravörös technikával 

javított kerámiaanyag 
•  30%-kal erősebb mágneses tér 
•  Javított ásványi anyag kosár a jobb 

Oxidative-Reductive Potential (ORP) 
érdekében 

•  9 perces időmérő/visszaszámoló 
•  kb. 2 literes tartály 
•  Modern formatervezés 

 
 

Működtetési tanácsok 

• Ha csak az optimalizálót használjuk, nagyon lényeges, hogy vagy desztillált vizet, vagy 
jó minőségű többszörösen szűrt vizet használjunk a készülékben. A desztillált víz 
jobb minőséget és egyenletesebb eredményt hoz. A legjobb minőséget a 
PiMag  készülékben előszűrt és kezelt víz optimalizálása jelenti.®  

• Szűrt, vagy forrásvizet is használhatunk, de az esetleges szennyeződések (vegyi 
anyagok és szerkezetbontó ionok) ezt kevésbé teszik kívánatossá.6 Soha ne 
használjunk szűretlen csapvizet!  

• Ha a vizet kezeltük, tároljuk külön edényben! ÜVEG edényt javasolunk, ne használjon 
fém, vagy műanyag edényt!  

  

                                                 

4  (Az eredeti cikkben 4000 perc élettartam van. – a fordító megjegyzése)   

5 Gyűrű kiskereskedelmi bruttó ára (2006 októberi ár): 12 800 Ft.  
1 liter vízre jutó ár 4,75 Ft. Ehhez a költséghez hozzá jön a készülék ára és a vízszűrő ára. A készülékek árát nem 
számítva a vízszűrő-patron 1 literre jutó költségét további 3-4 Ft-ra becsüljük, így a Π-víz becsült költsége 8 Ft/liter 
körül van. Jó minőségű szűrt víz, vagy forrásvíz felhasználása esetén a költség jelentősen csökkenthető. A készülék 
kiskereskedelmi ár kb. bruttó 44 000 Ft, a PiMag vízszűrő bruttó 26 000 Ft. Ha 10 éves készülék-élettartammal 
számolunk, és évente 1,5 m3  víz szűrésével és optimalizálásával, a készülékek ára miatt további 4,6 Ft/liter költséget 
számolhatunk, így az előállított szűrt, majd optimalizált víz ára 12-13 Ft/literre tehető, elektromos fogyasztási költsége 
max 1 Ft/liter, tehát 15 Ft/liter alatti árért jutunk egészséges vízhez a palackozott vizek 100 Ft/liter körüli árához képest 
. És ez a víz mindig friss és optimális! (A fordító megjegyzése) 
6 A PIMAG® Vízszűrővel nagytisztaságú szűrt és kezelt vizet tudunk előállítani, így ennek használata javasolt! (A 
fordító megjegyzése) 
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IGYA MEG AZ OPTIMIZER II™ VIZÉT 20 PERCEN BELÜL, HA 
MAXIMÁLIS OXIGÉN_BEVITELT SZERETNE ELÉRNI!

IGYA MEG AZ OPTIMIZER II™ VIZÉT 20 NAPON BELÜL, HA 
MAXIMÁLIS HIDRATÁLÁSI HATÁST SZERETNE ELÉRNI!

 

 

27 perc kezelés olyan kiegyensúlyozott gyógyhatású vizet hoz létre, amely legtöbb esetben 
kényelmes méregtelenítéshez vezet. Ha két 27 perces ciklust végzünk, olyan nagyon 
aggresszív terápiás méregtelenítő hatást érhetünk el, amely csak egészségvisszaállító 
kezeléseknél javasolt, s csak napi többszöri stampedli mennyiség (0,35 deciliter körüli 
mennyiség) fogyasztása javasolt, természetesen a megfelelő hidratálási hatás eléréséhez 
szükséges kevésbé kezelt vizen felül. (lásd az alábbi figyelmeztetést!) 

(A testsúlykilogram megadja azt a számot, hogy kb. hány stampedli energetizált vizet kell 
naponta elfogyasztani. Sportolók és nehéz testi munkát végzők többet fogyasszanak!)

Hosszabb kezelési szintek, mint például háromszor vagy négyszer 27 percig tartó vízkezelés 
(12 db. 9 perces ciklus egymás után!) segít a fogfájás elmulasztásában, ha egyszerre csak egy 
evőkanálnyit zubogtatunk a szájunkban lenyelés előtt. Ez természetesen nem helyettesítheti 
az orvosi tanácsokat.. Ebből naponta sokszor kb. 1 kávéskanálnyi fogyasztása segítheti a 
szervezetet a fertőzések és kórokozók legyőzésében, de erre még nincsenek bizonyítékok. 

FONTOS!
A nagyszerű készülékkel végzett vizsgálataink azt mutatták, hogy az így előállított hexagonális 
víz különböző embereknél életminőségi változásokat eredményezett. Azt javasoljuk, hogy 
LASSAN, FOKOZATOSAN kezdje a hexagonális vízzel való kezelést, eleinte csak 9 perces 
ciklussal és az első héten kb. 3 dl-t lassan kortyolgatva fogyasszon a nap folyamán. Ha nem 
érez észrevehető hatást, akkor három naponként 3-4 dl-rel megnövelheti a mennyiséget 
egészen addig, amíg a változás észlelhető, vagy már csak kizárólag hexagonális vizet 
fogyaszt.
 

Lehet, hogy fokozódó fizikai vagy lelki tisztító hatást 
fog észlelni. Ne essen pánikba. Ez általában a 
sztenderd méregtelenítési hatásnak (standard 
kill-off effect = Herxheimer hatás) tulajdonítható, 
amit az okoz, hogy a  szervezet megöli a kórokozókat 
és szükség van arra, hogy a szervezet kitisztuljon és 
méregtelenedjen ezek maradékaitól. Ez egy jól ismert 
és jól dokumentált hatás minden valóban hatásos 
kezelés esetén. Arra bíztatjuk Önt, hogy menjen keresztül ezen a fizikai és lelki átállási 
folyamaton annak érdekében, hogy a készülék életmód-változtató hatásait élvezhesse.  

Széleskörűen megfigyelt jelenség a Herxheimer-
hatás, amit a hatásos kezelés hatására elhalt 
baktériumok által kibocsátott, a sejtfalakból 
mérgező vegyianyagok (endotoxinok) 
felszabadulása okoz. Ez a másik oldalon olyan 
immunreakciókat vált ki, amelyek felelősek a kezelt 
egyén által megélt tünetekért.  

Emlékezzen arra, hogy a hexagonális víz megnövelt abszorpciós tulajdonságai és tisztító 
hatása jelentkezik, egy olyan folyamat, amely különben nem játszódna le: egy olyan kedvező 
dolog következik be, hogy a szervezete megszabadul a felhalmozott méreganyagoktól. 

 

 18/19 oldal 



KÉREM, OLVASSA EL AZ ALÁBBI NYILATKOZATOT!  

Minden a vízről, alternatív gyógymódokról, rákbetegségekről és azok kezeléséről, béltisztításról, 
bőrkezelésről és egyéb témákról írt tanácsok csak tájékoztatási célt szolgálnak, és nem 
helyettesíthetik az orvosi tanácsadást.  
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