
Vand er ikke bare vand. Det er levende og har under mikroskop vidt forskellig struktur 
afhængigt af, hvor det kommer fra, og hvordan det er blevet påvirket undervejs. Vand 
har hukommelse og reagerer øjeblikkeligt på vibration og energi.
 I vitaliseret og levende vand samler vandmolekylerne sig i en sekskantet struktur. Det 
betyder blandt andet, at det smager godt og blødt, passer godt til vores kroppes kemi 
og virker normaliserende på kroppens vandholdige celler.
 Derfor har mennesker altid opsøgt steder med særligt vitaliserende kildevand for at 
drikke det og bade i det. Forskere og innovatører arbejder i disse år verden over med at 
forstå, forbedre og berige kvaliteten af vand.

HØJFREKVENTE VANDMOLEKYLER
Den danske innovationsvirksomhed Addit Water har gennem 5 år udviklet metoder til 
at styrke strukturen og øge frekvensen i vandmolekylet og dermed berige og vitalisere 
vand. Deres løsninger skyder ingen genveje, men ændrer direkte på vandets potentiale 
ud fra viden om, hvad der er naturligt for vand.

Vandflasken Sanaqua 500 er et af mange produkter. En kraftig påvirkning gennem lang 
tid fra højfrekvente vandmasser i bevægelse har ændret glassets struktur. Flasken 
påvirker som følge af den ændrede struktur det vand, du hælder i den.
 Vandet bliver i flasken mere basisk, rigere på ilt og lettere for kroppen at udnytte. 
Ydeevne og væskebalance forbedres.
 Flasken er let at have med sig og rummer en halv liter. Et neopren-betræk beskytter 
og køler. 

SÅDAN BRUGER DU FLASKEN
• Fyld flasken med vand
• Ryst den omhyggeligt i 10-30 sekunder
• Derefter er vandet vitaliseret og klar til brug
• Du kan fylde flasken igen og igen, den mister aldrig sin evne
• Flasken tåler ikke opvaskemaskine

VITALISER DIT VAND MED SANAQUA 500

”Hele min familie er 
udstyret med Sanaqua 
drikkeflasker. Både 
børn og voksne 
oplever en bedre 
smag, og vandet 
holder os bedre 
hydrerede og giver os 
mere energi.
Ved sport oplever vi
større udholdenhed.”

Gina Asbjerg,
Sygeplejerske og 
indehaver af Sygeple-
jerskernes Helseklinik
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Bedre ydeevne og væskebalance
Med vandflasken Sanaqua 500 får du velsmagende
og blødt vand med højere pH-værdi og iltindhold


