
Volledig Natuurlijk

Voor meer informatie over deze
natuurlijk ionische mineralen oplossing

bezoek onze website:
www.AuroLiquidGold.eu

 

945 ml.

WAT E R
Z U I V E R I N G
O P LO S S I N G

De Gouden Standaard
in Water Zuivering

Wij geloven dat de Auro oplossing het belangrijkste
product is van onze toekomst. De natuurlijke bronnen
van zuiver water worden vernietigd door vervuiling
en toxiciteit. De Auro oplossing wordt gewonnen
en samengesteld uit de krachtigste minerale zouten
van de aarde. Het is in staat om ons water te zuiveren,
corrigeren naar natuurlijke, levende staat. Omdat er 
niets meer waardevol is voor alle levende wezens op 
aarde dan fris en schoon water, is het product 
Auro genoemd (echt goud in het latijn). Door deze 
helende mineralen aan de Auro oplossing toe te voegen
kunnen we: eenvoudig overal ons water zuiveren, 
druppel na druppel. Ondersteund door EPA-gecerti�ceerde
(USA) labresultaten elimineert de Auro oplossing 
schadelijke bacteriën, chloor, chlooramines, THM, VOS, 
natrium�uoride, zware metalen (lood, arseen, kwik), 
geneesmiddelen, microcystine, zeswaardig chroom, 
Bisfenol A en troebelheid uit water. Deze oplossing geeft 
water een superieure smaak, geur en kwaliteit.

 

Ingrediënten
Actieve Ingrediënten: Sulfaatgroep mineralen 2%
Inactieve Ingrediënten:  Gezuiverd Water 98%
Sulfaatgroep Mineralen:
S, Fe, Al Mg, K, Ce, Ca, P, Na, Se, Si, Ge, Zn, Mn, La,
Rb, Y, Sc, Sr, Cu, Co, Ni, Mo, Li, V, W Ba Ti, Zr, Cr.
Als natuurproduct kan het mineraalgehalte verschillen. 

Gebruiksaanwijzing
Voeg 6-8 druppels toe per 250ml. / 24-32 druppels 
per liter water afhankelijk van de waterkwaliteit. Goed
schudden en wacht minimaal 5 minuten voor 
consumptie. Binnen 24 uur zullen de inerte opgeloste 
pathogenen / toxines volledig zijn gescheiden van het 
water en worden zichtbaar. De inerte materie (as) zinkt 
naar de bodem van de container en is onschadelijk voor
consumptie. Om deze inerte materie te verwijderen 
gebruik de juiste �lter of schenk over. Bewaar de Auro 
oplossing tussen 7-35 graden Celsius zonder direct 
zonlicht. 
Deze �es van 945ml behandelt tot 950 liter water. 
Waarschuwing
Niet gebruiken zonder verdunnen als omgeschreven
op het etiket. Als de Auro oplossing per ongeluk is 
ingeslikt zonder verdunning, dan veel water drinken.
Als het product in de ogen is gekomen, direct uitspoelen 
met veel water. Als irritatie niet over gaat zoek dan 
hulp van een medisch professional.
Uit de buurt van kinderen houden. 


