Vatten har stor betydelse för vår hälsa.
Genom Plus & Minus virvlaren får vattnet extra syre. Blir energirikt!
Vi består till knappt två tredjedelar av vatten. Vattnet vi dricker kan tillföra mineraler, ge energi och
hjälpa till med utrensningar. Att vatten har renande och stärkande inverkan visste redan de gamla
romarna när de byggde sina många badhus. Att dricka brunn anses vara allmänt läkande och
befrämja hälsan. I Sverige etablerades många brunns- och badanläggningar på 1700- och 1800talen. De mest kända var Medevi, Ramlösa, Ronneby och Loka.
När man tappar ut badvattnet rör det sig i en virvel.
Genom att låta vatten strömma genom Plus & Minus-virvlaren kan man återge kranvatten de
energigivande egenskaper som det förlorat vid transport i långa rörsystem.
Den spiralrörelse som sker i virvlaren går att jämföra med den rörelse som man ser i en porlande
bäck. Vattnet får förutsättning att ta upp syre.
När man dricker eller vattnar med detta vatten påverkas livsprocessen i cellerna positivt hos både
människor, djur och växter. Det virvlade vattnet har en positiv inverkan på hjärnans och kroppens
energibalans. När hundar eller hästar får välja, väljer de det virvlade vattnet.
Man har alltså funnit att vattnets energi förändras vid virvlingen. Ett våglängdsskifte av vattnet mot
lägre våglängd ger en högre frekvens och högre energiinnehåll som består en längre tid. Det
virvlade vattnet har förmågan att motverka och balansera miljön och på så sätt skydda oss från
strålningen från elektriska apparater, datorer, mobiler osv.
Det är för hälsan viktigt att ha energibalans mellan höger och vänster hjärnhalva. Att dricka det
virvlade vattnet är bra för energibalansen.
Bakteriehalten i virvlat vatten minskar. Badhus som har installerat virvlare har kunnat minska det
fria kloret. Från före installation 0,5-0,7mg/liter i förhållande till antalet badande för att sedan sjunka
ända till 0,25mg/liter. Vid så här låga klortal skulle vattnet normalt vara grumligt. Men det är
kristallklart! En ekonomisk besparing! Badgäster tycker dessutom att luften blivit frisk och lätt att
andas in, att vattnet känns skönt och härligt att simma i.
Förbättrar fotosyntesen vid odling: ökar bildandet av antioxidanter (Sv Landbruksuniversitetet.)
Reducerar det biologiska giftet Lipopolysackarid endotoxin (LPS). (Högskolan i Kristianstad)
Genom virvling minskas giftet drastiskt.
Virvlaren är enkel och lätt att montera. Till en fastighet tar det ca en halv timma. Då får man virvlat
vatten i husets alla kranar.
För odling, lantbruk, industrier osv, finns vattenvirvlaren även i större dimensioner. Plus & Minusvirvlaren har sedan 1994 installerats i tusentals villor/lägenheter, simhallar, skolor, servicehus,
kontor, riksdagshuset etc.
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