
 

 

 

 
 



En mikron Biostone utbytesfilter  

Aktiverat kolfiber är ett av de bästa filter ingredienser som kan användas för att minska 
riskerna för dålig hälsa till en rimlig kostnad. Biostone's "Flow-Thru" filter design tillåter 
effektivare filtrering. 

Detta 1 mikron Biostone filter inkluderar skikt av kalcium och magnesium plus ett lager 
Tourmaline. Kalcium och magnesium hjälpa till lätt återmineralisera och naturligt söta 
vattnet. Den Tourmaline i denna patenterade, "state-of-the-art" filtret ökar möjligheten för 
vattnet att göra en joniserad uppgift. När vattnet passerar över Tourmaline kristallerna ORP 
(oxidation potential för minskning) och vattnet blir mer biotillgängligt. 

Silver är impregnerat i kol för att försäkra att bakterier inte växer där. Eftersom de är 
inbäddade, eller impregnerade, till kol finns det ingen chans i silver läcker ut i vattnet och att 
förbrukas. Tester som utförts av Seoul Department of Health visar att inget silver frisätts från dessa 

filter. Även om det blir förbrukat, så är silver INTE giftigt för kroppen. 

New Biostone filter har lager av kalcium och magnesium plus lager av Tourmaline. Det hjälper inte 

bara till något remineralize vattnet men också naturligt sötar vattnet och förändringar flyktiga fluor 

molekyler i en godartad förening (kalciumfluorid). 

Detta filter ska bytas efter 9-12 månader, beroende på vattenkvalitet och användning, oavsett 
om jonisatorn's LCD-skärm visar att vattenåtgången  10.000 liter ej  har uppnåtts. Detta för att 
säkerställa optimal jonisering och filtrering.  

 
Nedan är en ofullständig lista över de många föreningar avlägsnas genom detta filter: 

Particulate Bensen 

Klor Trihalometaner 

Bakterier Oorganiska kemikalier 

Virus Volatile Organic Chemicals 

Pollen Parasiter såsom  

Bekämpningsmedel Cryptosporidium och Giardia 

Rengöringsmedel Andra skadliga Cancerframkallande 

Asbest Organic Compounds 

Leda Polyklorerade bifenyler 

Dioxin Vinylklorid 

E.coli Organic Arsenik  

Radon Tetrakloretylen 

 

 

 



 

 

 

Tourmaline & FIR 

Naturens källa FAR Infraröd (FIR) och negativa joner 
Tourmaline värderas som en vacker, halvädla pärla! 
Rent vatten, när och där du behöver det, är värt vad det kostar att få det där. 
Jim Wright, The Coming Water Famine, 1966  
 

 

Som ett mineral, har Tourmaline hamnat i fokus för forskningen vid universitet och 
forskningscentra över hela världen. 
 
Orsaken? Infraröd Tourmaline är det enda mineral för att visa permanent el på jorden och är 
också en naturlig (icke-tillverkade) källa av negativa joner och långt infraröd (FIR) strålar. 
FIR vågor är desamma som emtitted av solen som matchar vår kropp frekvensen så väl, att de 
tillåter solstrålarna att värma oss på en kall dag. 
 
Tourmaline är även känt för att vara till hjälp för att förbättra cirkulationen, lindra stress, ökad 
mental vakenhet och stärka immunsystemets funktion (Niwa Institute for Immunology, Japan. 
Int J Biometeorol 1993 Sep; 37 (3) 133-8).  
 
Omkring 1986 fann man vid en forskningsstation i Japan, som trots tourmaline delades upp i 
mindre bitar om positiva och negativa elektroden fanns på båda ändarna av kristall, och 
elektroderna aldrig försvann inte Tourmaline kokades nära 1000A, AC .  Dessutom, när de 
positiva och negativa elektroder av en Turmalin kristall var kopplade till varandra, det var 
bevisat att visa låg el av 0.06mA. Tourmaline har konstaterats att aktivera djur och växter 
ämnesomsättning!  
 
I ditt filter (.01 och ,1 Mikron), Är Tourmaline används för att naturligt omvandla vatten till 
lätt basiskt vatten, minska vatten klustren och har antibakteriell och kvaliteter deodorant. De 
reducerade vatten klustren underlättar hydrering och avgiftning. Behandlat vatten appliceras 
på huden ger en utmärkt effekt av återfuktande och absorption. Dessutom genererar 
Tourmaline FIR som renar vattnet och fungerar som en "kompressor", som biträder vattnet 
alkalizer att jonisera och alkalize. 
 
Den har också en omedelbar och kraftfull effekt på vatten i filtret genom att: 
- Negativt joniserande vattnet, stödja ionization i vattnet alkalizer 
- Minskar kluster storlek 
- Förbättrar smak 



- Assist alkalization 
- Minimerar vatten lukt 
- Ökar DO (Dissolved Oxygen (upplöst syre)) 
 
Den långt infraröd energi som Tourmaline naturligt avger orsakar en resonans i kroppen vid 
samma frekvens som vatten. All materia består av unikt arrangerat elektroner och molekyler 
alla rörliga unisont. När molekyler belyses med elektromagnetisk strålning av samma 
inneboende vibrationsfrekvens som ämnet i sig är elektromagnetiska vågor energi som 
absorberas och amplitud av ämnet molekylära vibrationer ökar är. Därför när FIR, med 
samma vibrationsfrekvens, belyser ett ämne, ämnet kommer filtrera bort gran och uppleva en 
resonance absorption." Detta är en process som kallas "resonans-absorption av värme-
generationen" med hjälp av FIR.  
 
Med andra ord kommer de vibrationer av atomer och molekyler resultera i resonans 
absorption.       När vi känner oss varma kommer vi att försöka instinktivt skugga. När vi 
fryser, söker vi värmen i solskenet. Ingen lär oss dessa svar. Vi har en inneboende längtan 
efter en behaglig temperatur. Bekväm temperaturer faktiskt synonymt med en bekväm energi 
frekvens eller våglängd. " Det våglängd råkar vara från 8 till 14 mikrometer - samma som 
FIR.  
 
De sjuttiofem procent av vår kropp som består av vatten, protein, fett och andra ämnen - alla 
måste fungera för att uppehålla livet. När allt levande absorbera FIR av 8 till 14 mikron 
våglängd, producerar de får resonans absorption, och denna vibrerande rörelse av molekyler i 
levande vävnad en ökning av energi, vilket i sin tur aktiverar celler och förbättrar 
ämnesomsättningen.  
 
FIR har tre egenskaper: strålning, djup penetration, och resonans absorption. Låt oss titta på 
relationen mellan dessa tre egenskaper och levande ting. 
 
Först strålning: det betyder att det direkt kan nå mänskliga kroppar precis som ljuset gör. Till 
exempel solljus, som också strålning når jorden genom det väldiga utrymmet. 
 
Andra, djup penetration: FIR kan nå långt in subkutan skikt av kroppen (eller vatten) med sin 
djupa inträngande förmåga att skapa inre värme som lämpar sig för molekyl aktivering i 
levande vävnad. 
 
Den tredje funktionen är resonance absorption: När belyst finns inneboende vibrationer 
Karosseridelar - vatten, protein, fett, enzymer. Och det inre av molekyler - atomer och atom 
strukturer - erfarenhet av resonansen absorptionen av gran av samma frekvens. Denna höjd av 
molekylär energi kallas resonans och absorption. "  
 
Sammanfattningsvis Tourmaline och FIR bidra till att ge dig den mest helande och välgörande 
vatten tillgängliga och kommer att bidra till att förbättra och ge energi både fysiska och 
andliga tillstånd. 

 

                                 


