Tömören a vízről és a rendszerről

Az oxigénpatronok csereára 3700 Ft / 24 db. 1 patronnal 1 liter oxigénes vizet lehet készíteni,
ami egy egészséges ember 1 napi ajánlott adagja. (Ha valaki nem cseréli a patront, hanem egy
teljesen új dobozzal vásárol, akkor annak az ára 4200 Ft. Kivétel, ha a készülék vásárlásával
egyidőben kér valaki plusz doboz patronokat, mert ekkor a plusz dobozok ára is 3700 Ft.)
Oxigénpatronokat minden olyan településen lehet cserélni majd Magyarországon, ahol a
készüléket vásárlók száma eléri a 25 főt, külföldön pedig ugyanez a határ 50 fő. Addig is
postán, az előadásokon vagy személyes kapcsolatok útján lehet cserélni a patronokat.
A készüléket és a patronokat a LISS magyarországi gyára gyártja, a kizárólagos forgalmazási
szerződésnél fogva egyedül ebben a hálózatban lehet oxigénpatronhoz hozzájutni. A
készülékre 1 év a garancia, és 2 év a szavatosság.
Igen, a szifon teljesen hasonlít a
megszokott szódásszifonhoz, és ez nem véletlen. Egy új termék bevezetésénél az egyik
legnehezebb dolog mindig az emberek szokásainak a megváltoztatása. Azt, aki régen nem
evett táplálékkiegészítőt, nagyon nehéz rászoktatni erre, főleg annyira, hogy minden hónapban
magától jelentkezzen egy-egy új dobozért. Az oxigénes palackot azért tervezték ilyet
&quot;retro&quot; stílusúra, hogy ne kelljen rászoktatni az embereket a használatára. Ugyanúgy
néz ki, és ugyanazt kell vele csinálni, mint régen a szódásszifonnal. Beleönteni a vizet,
belecsavarni a patront, és már iható is. Amikor pedig kifogyott a patron, akkor ki lehet cserélni a
doboz patront egy patroncsere-helyen. (2009-es áron egy doboz patroncsere ára 3700 Ft, ami
majdnem egy hónapra elég egy személynek, ha a napi ajánlott 1 literes fogyasztással
számolunk.)
Még az érzés is hasonló, mert az oxigénnel dúsított víz is buborékos, csak nagyon apró
buborékok vannak benne, és nem csíp. A különbség &quot;csak&quot; annyi, hogy az oxigénes
víz fogyasztásával lúgosítjuk a szervezetet, biztosítjuk a szövetek megfelelő oxigénellátását, és
így egy egészségesebb, vidámabb életet élünk.
Miután pohárba kiöntöttünk 1-2 dl oxigénes vizet, azt a lehető leghamarabb meg kell inni, hogy
az oxigénnek ne jusson ideje arra, hogy távozzon a vízből. 1-2 perc alatt teljesen eltűnne az
oxigén a pohárból. Ezért van szükség az oxigénes palackra, mert az megőrzi az oxigént a
vízben, mindaddig, amíg ki nem fogy a palack. Ezért nem helyettesíthető ez a termék
semmilyen más módon, hiszen nem ismert semmilyen más technológia, amivel oxigént ilyen
jelentős, azaz érdemi mennyiségben be tudnánk juttatni a szervezetünkbe. Az oxigénes palack
ezért várhatóan családok százezreiben, uniós szinten családok millióiban lesz megtalálható,
mert mindenki egy élhetőbb életet szeretne élni, főleg, ha az nem kerül sokba. Az oxigénes víz
fogyasztása pedig nem kerül sokba, csak körülbelül
annyiba, mint amennyit manapság a családok ásványvízre költeni szoktak.
Álljon itt röviden,
hogyan vásárolhatsz Te is ilyen oxigénes vizet készítő készüléket:
Iroda felkeresése
Jelenleg a cég budapesti irodájában lehetséges a termék megvásárlása:
Pentaqua Kft. Irodája - Budapest - Lendvai utca 22..
Mobil: (20)580-8649
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VÁSÁRLÁS-BELÉPÉS LEHETSÉGES ÚGY IS, HOGY FAXON ELKULDJUK A KITOLTOTT
BELEPESI NYILATKOZATOT, FAX : 06-1/ 2389287 VAGY 06-96/ 486296 ES A CEG
BUDAPEST BANK SZÁMLAJARA BEFIZETJUK A KESZULEK ARAT.
A belépési nyilatkozat kitöltésénél a &quot;Beléptető adatai&quot;-nál a &quot;Név&quot;-hez
azt kell írni: Előregisztráció, a &quot;Kód&quot;-hoz pedig a saját előregisztrációs kódodat, ami
E betűvel kezdődik.
Részvétel egy nyilvános előadáson
Megrendelést le lehet adni bármelyik nyilvános előadáson, és ha éppen
van készleten elegendő számú készülék, akkor el is lehet vinni. Igyekszünk folyamatosan
tájékoztatni téged arról, hogy hol és mikor vannak ilyen ismertető orvosi előadások.
FONTOS: Ha szeretnél elküldeni valakit egy nyilvános előadásra, bizonyosodjál meg róla,
hogy van már neki saját előregisztrációs kódja. Mindenki csak a saját előregisztrációs kódját
használhatja vásárláskor, például a Te meghívottaid nem használhatják a Te előregisztrációs
kódodat, mert akkor Neked írnák jóvá a vásárlást, nem nekik! Ezért győződj meg róla, hogy már
az előadás előtt minden meghívottad rendelkezik saját előregisztrációs kóddal!
Átutalásos fizetés
Átutalás esetén a következő bankszámlaszámra kell elutalni, vagy egy Budapest Bank fiókban
készpénzben befizetni 40.000 Ft-ot:
Pentaqua Kft.
10102244-59511200-01000006
Megjegyzés: E... (az előregisztrációs kód)
Amennyiben postai kiküldést is kérsz egy magyarországi címre, akkor a 40.000 Ft-hoz tegyél
még hozzá 2000 Ft postaköltséget, és a megjegyzésbe az E... után írd be a postacímedet is. A
cég 30 napos szállítási határidőt vállal, de az esetek többségében a termék egy héten belül
megérkezik.
Vásárlás bankhitelre
A cég lehetőséget biztosít arra, hogy bankhitellel is ki lehessen egyenlíteni a vételárat. A
bankhitelre egy példa: 40 000 Ft-os vételármegfizethető 10 hónapra, 4900 Ft-os részletre. Az
igazolt jövedelem vagy nyugdíj elegendő szokott lenni a jóváhagyáshoz. A saját esetedre
konkrét választ kb. 10 perc alatt kaphatsz.
Infók : a cég titkárnőjétől: Balogh Dorottya
+36-20-954-5359
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