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Kwaśne opady uszkadzają kanalizację. Podobnie obniżenie pH wody przez kwaśne deszcze, 
które dodatkowo nie ma jednak żadnego oddźwięku właśnie tutaj w mediach, stanowi 
problem dla wodociągów. Woda pitna jest stopniowo kwaśna przez kwaśne deszcze. Te 
kwasy w wodzie są coraz częściej atakowane przez rury, a także przez nici górne, miedziane i 
azbestowe ze wszystkich obsługiwanych przez nie, co może niepokoić nasze ciało w dłuższej 
perspektywie. Zobacz także na www.kodekswalkizrakiem.pl 
 
Ponadto zanieczyszczenia znajdujące się w ziemi są w rzeczywistości w dużej mierze 
spowodowane kwaśnymi opadami deszczu i przedostania się do wód gruntowych. Rezultaty 
kwaśnej burzy są takie, ponieważ systemy neutralizacji są w rzeczywistości bardzo drogie 
poza dostawą wody w uchwycie. 
 

Podczas gdy woda jest faktycznie oczyszczona 
 
Podczas gdy woda jest faktycznie oczyszczona, to faktycznie powiedziawszy, że przy wyższym 
ciśnieniu z długimi rurami wychodzącymi z wodociągów w naszym obszarze gotowania, a 
także ponownie zanieczyszczona. Wyższe ciśnienie sprawia, że regulacja wody we własnej 
strukturze, klarowny podział i jakość wody użytkowej zmodyfikowana jest ujemna. 
Żywa woda - największy rodzaj czystości. 
 
Kompletna, żywa woda staje się w rzeczywistości coraz większą liczbą deficytowych. Zachęca 
się do kupowania wody potrzebnej do spożycia alkoholu ze złóż głębinowych, z których 
korzystają przykładowo złoża St. Leonards, Plose czy nawet Hornberger. Należy przy tym 
zwrócić uwagę, że tytułowa woda designerska - w miarę możliwości niegazowana - w 
szklanych pojemnikach była butelkowana. 
 

 
 
Woda destylowana niegazowana w plastikowych pojemnikach może spowodować 
zanieczyszczenie mikrobiologiczne. W badaniu naukowym zleconym przez RTL-extra w 
październiku 1995 r. prof. F. da Vinci posiada pochodzące z Instytutu medycyny ekologicznej 

https://www.kodekswalkizrakiem.pl/
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i centrum opieki medycznej we Freiburgu w 30% zbadane wody spokojne z obecnością 
wirusa z opony twardej, układu moczowego przeniesiony do przewodu pokarmowego i 
zapalenia płuc. 
 
Ponadto butelki są w rzeczywistości wątpliwymi plastyfikatorami, takimi jak Bisfenol A, w 
wodzie. Uważa się, że bisfenol An ma działanie podobne do hormonów, które może 
zaszkodzić naszemu samopoczuciu.  
 
Żywa woda mineralna - niezależnie od tego jakiego rodzaju - jest rozpuszczalnikiem, 
dryfującym - a także środkiem czyszczącym nasz organizm. Wbrew powszechnemu 
przekonaniu, podaje: woda mineralna ma mniej minerałów, tym lepiej dla zdrowia i dobrego 
samopoczucia, ponieważ woda z kilkoma minerałami łatwiej oczyszcza organizm, ponieważ 
ma znacznie większą możliwość wchłaniania zanieczyszczeń, a także pozbyć się. 
 

Unikaj wody mineralnej ze sklepu spożywczego 
 
Woda mineralna podlega jednak regulacji wody mineralnej. Różni się to znacznie od 
istniejącego rozporządzenia dotyczącego spożycia alkoholu i wody. Woda mineralna jest 
regulowana w znacznie mniejszym stopniu (tak jak np. badania pestycydów i azotanów nie 
są sugerowane), a także dozwolone są znacznie większe ograniczenia niż w spożywaniu 
wody. za butelkowaną wodę do części. 
 
Woda pitna z pewnością nie mogła przekraczać 10 µg/l ołowiu i arsenu, podczas gdy woda 
butelkowana powinna zawierać do 50 µg arsenu i 40 µg ołowiu na litr. W rzeczywistości 
wykorzystuje się niestety wciąż często zanieczyszczoną wodę spożywczą do 
przygotowywania napojów (kawa, herbata ziołowa, soki) oraz jako wodę do gotowania. 
 

Handel radioaktywną wodą butelkowaną 
 
Trzynaście procent markowych marek wody, o których istnieją informacje Foodwatch, 
zawiera istotne ilości uranu dla dzieci i małych dzieci. Składa się z szeroko znanych marek, w 
tym San Pellegrino, a także Perrier by Nestlé czy Überkinger. Foodwatch zebrał informacje na 
temat bezpośredniego narażenia na uran dla ponad 400 marek. Możesz znaleźć listę tutaj. 
Woda pitna jako atut 
 

• Spożywanie wody z alkoholem musi być w rzeczywistości trzecim co do wielkości 
źródłem dochodów Rosji. 

• Prawdziwa woda pitna może stać się później, według przewodniczącego parlamentu 
Borysa Gryslowa, trzecim co do wielkości źródłem dochodów rosyjskiego budżetu na 
ropę i benzynę. 

• Prawdziwa woda pitna mogłaby być obecnie uznana za „zasób krytyczny”, stwierdził 
Gryzłow, przewodniczący Dumy Państwowej (mniejszej izby rosyjskiego parlamentu) 
podczas konsultacji rządu federalnego w Moskwie w środę. 

• Walka o wodę zaczyna się już teraz” – zaznaczył. Rosja ma ogromne rezerwy wody 
pitnej i powinna ją również produkować na eksport. Źródło. Depozyty narkotyków w 
wodzie pitnej. - czysto czysto.Ale w cennych artykułach spożywczych można wykryć 
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pozostałości leków.Eksperci pojawiają się w systemie alarmowym - a także badają 
lepsze techniki terapii. 

 
10 pierwiastków energetycznych zostało faktycznie potwierdzonych kilka możliwości, w tym 
lek obniżający poziom lipidów Bezafibrat, lek przeciwzapalny diklofenak, środek 
porównawczy do zdjęć rentgenowskich lub lek przeciwbólowy Advil, twierdzi znany 
toksykolog Hermann Dieter z Federalnej Agencji Środowiska . inne ers zapewniają to jedno 
lub nawet kilka poszukiwań.  
 
Można określić liczbę z 3000 dopuszczonych leków energetycznych w wodzie pitnej. „W 
rzeczywistości trudno to oszacować, z pewnością nie można pomóc w składaniu deklaracji 
klinicznych”. Udoskonalone podejścia analityczne wskazują, że potencjalne pozostałości 
mogą zostać ujawnione z dodatkowych środków zaradczych. 
 

Uważaj na kwaśną wodę pitną 
 
Kwaśne spożywanie alkoholu wraz ze znacznymi ilościami aluminium, a także brak 
krzemionki, wapnia i magnezu wydaje się być szczególnie niebezpieczne, biorąc pod uwagę, 
że bez wystarczającej ilości 2 prostych minerałów i kwasu krzemowego lekkie aluminium jest 
konieczne lepiej przyjmowane przez ciało fizyczne. Jednocześnie niedobór tych kluczowych 
substancji szkodliwych dla oświetlenia metalicznego lekkiego aluminium chroni przed 
szybkim zaprzeczeniem. 
 

 
 

Zwiększ gęstość kości 
 
Wiele osób zakłada przede wszystkim minerał wapniowy, gdy wiąże się to z wyrównaniem 
gęstości tkanki kostnej. Poza tym regularnie leczenie kości, biorąc pod uwagę wszelkiego 
rodzaju planowanie wapnia, a nawet ekstremalne spożycie nabiału, jest osłabione. Mocne 
kości trzeba mieć ale nadal w przeciwieństwie do wapnia-minerału. Gorzej jednak! Kto 
przyjmował dużo wapnia, może osłabiać swoje tkanki kostne, zamiast je wzmacniać. 
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Tkanki kostne muszą mieć odpowiednią kombinację. 
 
Praktycznie każdy wie, że wapń jest niezwykle potrzebny dla zdrowych kości. Wiele osób nie 
ma pojęcia, że sam wapń nie jest wystarczający do utrzymania zdrowej i zrównoważonej 
tkanki kostnej. W rzeczywistości istnieje znacznie więcej minerałów i składników 
odżywczych, które są niezbędne dla zdrowej struktury kości. 
Tylko właściwa mieszanka wszystkich tych ważnych leków może chronić przed utratą masy 
kostnej, a także zwiększać gęstość tkanki kostnej. Ponadto określone naturalne zioła i inne 
całe mogą z łatwością wspomóc ekskluzywne zasoby w odbudowie tkanki kostnej i 
utrzymaniu ich wszystkich w równowadze. 
 

• Kości potrzebują magnezu. 

• Mikroorganizm tworzy kości z pewnością nie tylko z wapnia. Powinien to zrobić 
dodatkowo z licznymi preparatami mineralnymi i mikroelementami, w tym miedzią, 
borem, a także cynkiem. 

• Podobnie magnez jest szczególnie ważnym minerałem dla tkanki kostnej. 

• Chociaż elementy naszej tkanki kostnej z pewnością nie można zidentyfikować jako 
„kluczowe” i „mniejsze”, ponieważ każdy element jest w rzeczywistości niezbędny w 
swojej własnej określonej objętości dla zdrowej struktury kostnej.  

• Jeśli powiedziano, że niektóre pierwiastki mineralne są już dostarczane w nadmiarze, 
podczas gdy w innych występuje brak, więc te ostatnie mogą być znane z całą 
pewnością jako - przy dzisiejszej okazji. 


