
Alla säger att vi måste dricka mycket. Vatten är enormt viktigt för oss. Och många 
försöker att dricka så mycket som möjligt för att hålla vätskebalansen. Men vad 
dricker vi för vatten? 

Idag dricker vi ofta ”dött” vatten. Dricksvatten är ofta behandlat med kemikalier och/eller så finns 
det läkemedelsrester kvar i vårt dricksvatten. Att fylla en vatten- eller plastflaska med vatten 
leder till att vatten blir ”dött”. Kan vi hålla vätskebalansen utan levande vatten? Svårt. 

Vi	rekommenderar	därför	att	dricka	minst	2,0	liter	vitalt	och	„levande“	vatten	per	dag	för	att	hålla	
en optimal vätskebalans. En förhöjd biotillgänglighet förbättrar kroppens avgiftningsprocess och 
naturligtvis även kroppens transportsystem. 

Det kan hjälpa dig att 

• bli	piggare	och	mer	vital
• öka	ditt	allmänna	välbefinnande
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I vår online shop hittar du mer information: 
www.lichtdeslebens.de/sv
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AnvändnIng

Ladda energi nu! Fotoner hjälper att återställa energibalansen i vatten. 
Därför rekommenderar vi att dricka biofoton vatten. 

Vi erbjuder tre fotoniserade glaspärlor – de förstärker effekten tillsammans med en fotoniserad 
glasflaska 1.0 l. 

Skölj	flaskan	en	gång	med	hett	vatten.		Fyll	den	sedan	med	vatten,	låt	den	stå	i	ca	5	minuter	
innan du dricker. Lägger du fotoniserade glaspärlor i flaskan behöver du inte vänta utan kan 
dricka ”levande” vatten direkt! 

ErfArEnhEtsrApportEr från vårA kundEr

Carina A, 49, Sverige 
”Tidigare hade jag ofta problem med vätskebalansen och tyckte att vatten smakade dåligt. Sedan jag började dricka 
vatten från en fotoniserad glasflaska är det inget problem längre. Jag trodde inte att det skulle hjälpa mig. Men smaken 
är mycket mildare. Det är mycket lättare för mig att dricka 2,0 l vatten om dagen. Det fungerar även för mina barn som 
inte heller tycker om att dricka vatten. De vill också dricka från bio-foton flaskan. Nu dricker vi alla mycket vatten.” 

 Michael S, 39, Tyskland 
”Jag har alltid druckit mycket vatten och känt mig trött och slapp. Med bio-foton vatten har det förändrats helt och 
hållet. Jag har märkt att jag dricker mycket mindre vatten och känner mig både piggare och starkare. Jag känner mig 
fräschare och kan även koncentrera mig bättre. Min vätskebalans kan jag hålla på ett effektivt sätt med en bio-foton 
glasflaska. Tack för hjälpen!” 

I vår online shop hittar du mer information: 
www.lichtdeslebens.de/sv

www.lichtdeslebens.de/shop/sv
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