
IONIZADOR, ALCALINIZADOR E MINERALIZADOR NATURAL DE ÁGUA POTÁVEL   

 

De  R$152,00  Promoção  R$140,00       Cristais de Turmalina Negra Excitada por Radiação 

O QUE É A PEDRA DE TURMALINA? 
A TURMALINA NEGRA é o principal exemplo de minerais que se carregam 

eletricamente quando sujeitos às mudanças de temperatura. Possui potencial 
elétrico permanente.   Concluiu-se que a TURMALINA NEGRA é a única pedra que 

recebe os elétrons da atmosfera e gera eletricidade contínua de 0,06 mA 
(miliamperes), sendo a partir de então, denominada "Pedra Elétrica". Essa 
tremenda natureza elétrica estimula o sistema nervoso, regulando a temperatura do 
corpo, a respiração, os batimentos cardíacos, a taxa hormonal, e aumenta a defesa 
do organismo. 
Emite corrente elétrica permanente, infravermelho longo e íons negativos.   Rica por 
treze minerais importantes para o corpo humano (alumínio, boro, cálcio, ferro, 
flúor, hidrogênio, lítio, magnésio, manganês, oxigênio, potássio, silício, 
sódio), atua diretamente no sistema digestivo, na circulação, respiração e na 
lubrificação dos órgãos.     Ajuda a combater os radicais livres e aumenta as 
defesas do nosso organismo dando-nos maior resistência.       Estudos confirmam 

que a TURMALINA NEGRA acumula e fornece aos usuários íons negativos, que por sua vez fortalecem a energia vital das pessoas. 

PROPRIEDADES DA TURMALINA 

 Retira o excesso de Cloro da água, eliminando, também, todas as bactérias, algas e vírus nocivos à saúde. 

 Retira os METAIS PESADOS da água, principalmente o CÁDMIO e o RANDÔMIO, altamente cancerígenos. 

 Alcaliniza a água deixando-a com o pH entre 7,5 e 7,8. 

 Mineraliza a água, fornecendo todos os minerais faltantes como Magnésio, Lítio, Sódio, Potássio e outros. 

 Forma a ÁGUA HEXAGONAL, importante para tirar a rigidez do CORAÇÃO, aumentando sua eficiência. 
A TURMALINA NEGRA é chamada Pedra Elétrica porque capta elétrons da luz do sol e gera eletricidade. Cientistas japoneses e americanos 
comprovaram que essa eletricidade estimula o sistema nervoso, regula a temperatura do corpo, a respiração, estimula os batimentos 
cardíacos e ajusta a taxa hormonal.        A TURMALINA NEGRA fornece íons negativos e fótons de luz infravermelhos que ativam a circulação 

sanguínea, combatem inflamações, impedem o acúmulo de toxinas e auxiliam na renovação da derme. Também combatem a alcalinização do 
sangue, melhoram o fluxo nas artérias e evitam o seu enrijecimento e obstrução.  Considerando que o nosso corpo é a mais perfeita máquina 
química que existe, a qualidade da água que ingerimos afeta diretamente a nossa energia vital e o equilíbrio metabólico.   A ÁGUA IONIZADA 
com polaridade invertida remove o lixo tóxico que produzimos ao longo de nossas vidas e depositados no interior dos vasos 
sangüíneos, devolvendo sua elasticidade, normalizando o controle da pressão arterial. Também normaliza a permeabilidade da 

membrana celular facilitando a entrada de nutrientes, assim como a saída de todos os resíduos produzidos em seu interior.     

INDICAÇÕES  -    Benefícios da Turmalina Negra 

 Auxilia o metabolismo e Energiza e ativa a disposição 

 Ajuda a eliminar toxinas e purifica o sangue (limpeza das incrustações por ação eletrostática) 

 Auxilia a renovação das células (desobstrução da membrana celular) 

 Reduz as manchas e asperezas da pele - Reduz celulite, elimina acnes e estrias 

 Alivia as dores de artrite, artrose e reumatismo (auxilia a recuperação das bolsas sinoviais)  

 Alivia as dores musculares combatendo a formação de ácido lático.  Reduzir a tensão muscular (promove o 
relaxamento das fibras musculares).  Acelerar a recuperação de fadiga 

 Alivia os sintomas da TPM e menopausa 

 Alivia os sintomas crônicos de bronquite e asma. 

 Combater a insônia 

 Regular o apetite 

 Equilibrar a pressão arterial pela desobstrução dos vasos sanguíneos  

 Purificar o sangue e aumentar a defesa imunológica 

MODO DE USAR   

 Coloque os cristais de TURMALINA NEGRA do pote de 500 g (lacrado) no POTE de vidro (2,54 litros).  

 Coloque água potável e deixe em repouso por 5 horas.  

 Retire a água e transfira para as duas JARRAS de vidro (1,2 litros) para ser utilizada, bebida ou aspergida.  

 Repita o processo para obtenção de mais água ionizada (4 vezes ao dia = 10 litros).  
A ingestão diária de em média 8 copos de água ionizada com a turmalina NEGRA contribui positivamente nos tratamentos de colesterol, 

diabetes, má digestão, pressão alta, osteoporose, prisão de ventre. 
A ASPERÇÃO da ÁGUA IONIZADA com o frasco pulverizador funciona como um auxiliar externo para ionização do corpo. Alivia dores 
musculares, ardência nos olhos. Atenua olheiras.     Nas partes expostas ao sol, a pulverização da água ionizada pela TURMALINA NEGRA 
desempenha a função de PROTETOR SOLAR, diminuindo a “vermelhidão” e sensação de ardência e favorecendo um bronzear sem riscos. 
A água ionizada pela TURMALINA NEGRA pode ser amplamente utilizada, seja no preparo de alimentos, café e sucos, seja para lavar 

verduras ou regar plantas e é recomendada para todas as idades, inclusive bebês e idosos. 

MANUTENÇÃO:  
A cada 10 dias devem ser lavadas com água (esguicho) e expostas ao sol por 30 a 40 minutos para a sua reenergização.  

OBS.: UTILIZE SOMENTE RECIPIENTES DE VIDRO. 
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