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Qlarivia – Csökkentett deutérium-tartalmú víz 

Köztudott, hogy egy felnőtt ember szervezetének mintegy 60-70%-a víz. Természetes vizeink 
140-142 ppm deutériumot tartalmaznak, mely élettani szempontból nem a legmegfelelőbb. 

De mi is a deutérium?  

A vízmolekulák egy része hidrogén és oxigénatomokon kívül deutérium atomokat is 
tartalmaz. A deutérium csupán annyiban tér el a hidrogénatomtól, hogy a proton mellett egy 
neutront is tartalmaz, ezért is nevezik gyakran nehézhidrogénnek. A 25 ppm azt jelenti, hogy 
egymillió hidrogénatomból 25 atom a nehézhidrogén, vagyis a deutérium atom. Az 
állatgyógyászati kutatások már bizonyították, hogy a szervezetben a deutérium megvonásnak 
jótékony hatása van a daganatos megbetegedések megelőzésében és a már kialakult daganat 
kezelésében, más gyógymódok együttes alkalmazásával. 
A 25 ppm-es Qlarivia kevesebb, mint ötöd résznyi deutériumot tartalmaz, mint a természetes 
víz, tehát a szervezet számára a deutérium megvonás jelentős. 

Hogyan hat? 

A deutérium megvonás azért lehet alkalmas a daganatos sejtek elpusztítására, mert az 
alkalmazkodási folyamatban az egészséges sejtek élveznek előnyt. Ez azt jelenti, hogy a D-
koncentráció egységnyi csökkenése stresszt indukál mind az egészséges, mind a daganatos 
sejtekben, csakhogy, az egészséges sejtek gyorsan alkalmazkodnak az alacsonyabb D-
koncentrációhoz, míg a daganatos sejtek nem képesek erre, vagy csak jóval később. Ha 
eközben tovább csökken a deutérium koncentráció, ez azt eredményezi, hogy a daganatos 
sejt újabb stressznek van kitéve miközben még a korábbit sem tudta "lekezelni". 

 Miért célszerű a Qlarivia  25 ppm csökkentett deutérium tartalmú vizet a Füredi 
OXION pH9,3 lúgos itallal fogyasztani? 

 Dr. Otto Heinrich Warburg volt az a német biokémikus, aki a sejtlégzés terén elért 
kiemelkedő munkájáért 1931-ben Nobel-díjat kapott és aki bizonyította: a rák 
kialakulásának elsődleges  oka, hogy nem  jut elég oxigén a sejtekbe, és így az egy másik 
energiaforrás felé fordul, és átáll az anaerob anyagcserére, miközben burjánozni 
kezd. Oxigéndús környezetben mindez nem történik meg! 

 Kiknek hogyan ajánlott fogyasztani? 

Itt több csoportba sorolhatjuk a fogyasztókat, attól függően, hogy megelőzésre vagy 
már kialakult betegség kiegészítő kezelésére fogyasztjuk, illetve mely rizikófaktorba 
tartoznak azok, akik megelőzésre használják. 

A daganatos betegségek kialakulásának veszélye jellemzően a 40 év feletti embereket 
veszélyezteti. 



 
 

Rendelés és információ: 
Aquaflow Kft.  

Tihanyi-Kovács Renáta: 0630/273-5224 (Mosonmagyaróvár) 
aquaflowkft@gmail.hu www.aquaflow.hu 

Egészséges embereknek megelőzés céljából nem szükséges a Dd-víz folyamatos 
fogyasztása, elégséges kúraszerűen 1-2 hónapig fogyasztani. 

  

Egyik lehetséges adagolási javaslat: 

• 2-3 hétig 0,5-0,7 litert, majd további 
• 2-3 hétig 1,0-1,4 litert, majd ismét 
• 2-3 hétig 0,5-0,7 litert fogyasszanak naponta a 

105 ppm-es vízből. 

A javasolt mennyiség kialakításánál 55-70 kg testtömeget feltételezünk. 100-130 kg 
testtömegű embereknek a javasolt mennyiség dupláját célszerű fogyasztani. 

Hogyan osszuk el a dózist a nap folyamán? 

 A napi Dd-víz szükséges mennyiségét 1,5-2 dl-es adagokban célszerű elfogyasztani: 

• ébredés után 1 pohár Dd-víz, 
• a nap folyamán egyenletesen elosztva a többi, 
• az utolsó adagot lefekvés előtt. 

 A Dd-víz fogyasztása 10-15 perccel előzze meg az étkezéseket, étkezés közben a hígított Dd-
víz mennyiségén felül fogyasszunk el 0,5-1 dl hígítatlan 25 ppm-es Dd-vizet. 

 Az egészséges embereket három kockázati csoportba sorolhatjuk:  

• Negyven évnél fiatalabb, betegségre öröklött hajlamot nem mutató csoport (jó 
levegőjű környéken élő, nem dohányzó, egészségesen táplálkozó, rákkeltő anyagokkal 
nem érintkező, daganatos megbetegedésre való hajlammal nem rendelkezők). 

Esetükben a kúrát elég 3-4 évente megismételni. 

• Negyven évnél fiatalabb, de egy vagy több tényező tekintetében magasabb kockázati 
csoportba tartozó emberek (szennyezett levegőjű városokban, ipari környezetben 
élnek, dohányoznak, helytelenül táplálkoznak, vagy öröklött hajlamuk van a 
daganatos megbetegedésekre.) 

Esetükben a kúra megismétlése 2-3 évente javasolt. 

• Negyven évnél idősebb, akár alacsony, akár magas rizikófaktorba tartozó emberek. 

Esetükben a kúra 1-1,5 évente való megismétlése javasolt. 
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Betegeknek: 

A betegnek a Dd-vizet orvosával történt egyeztetés után, a javasolt mennyiségben, a 
konvencionális kezelésekkel együtt, illetve azzal összhangban kell alkalmazniuk. 

A megfelelő dózis: 

A deutérium-koncentráció csökkentésének mértékét két fő faktor határozza meg: 

1. A csökkenés egységnyi Dd-víz elfogyasztásakor annál nagyobb, minél alacsonyabb a 
Dd-víz koncentrációja. 

2. Minél kisebb térfogatú víztérrel rendelkezik. 

 A kezelés céljának elérése érdekében az alábbi szabályokat kell betartani: 

• A betegnek megfelelő D-koncentrációjú készítményt kell kapnia. 
• A napi mennyiség el kell, hogy érje a szükséges szintet. 
• A Dd-víz hatását nem szabad lerontani normál D-tartalmú folyadék nagy 

mennyiségű fogyasztásával. 

 (Forrás: Somlyai Gábor: Győzzük le a rákot!) 

  

QLARIVIA  25 ppm-es Dd-víz és a Füredi Lúgos OXION pH9,3 oxigénnel dúsított ivóvíz 
elegyítésével nyerhető Dd-víz D koncentrációja 

 
1 egység Qlarivia 25 ppm 

  

+1 egység Füredi OXION 
pH9,3 

  

kb.   80 ppm 

1 egység Qlarivia 25 ppm +2 egység Füredi OXION 
pH9,3 

kb. 102 ppm 

1 egység Qlarivia 25 ppm +3 egység Füredi OXION 
pH9,3 

kb. 118 ppm 
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A VitalQuelle Kft. termékei 

UniQuelle ásványvizek - Minden cseppje felüdülés 

Az UniQuelle a felső-Pannon kor érintetlen vízrétegéből származó, a vasszilvágyi lelőhelyen 
kitermelt és palackozott természetes lúgos (pH=7,8) ásványvíz, amely kiemelkedő szomjoltó 
hatással, közepes ásványianyag-tartalommal (700 mg/l) és alacsony nátriumtartalommal (17,8 
mg/l) rendelkezik. Frissítő, kellemes ízű ásványvíz, amelyhez kizárólag a szénsavas hatás 
elérése érdekében esetleg szén-dioxidot adagolnak. Ez az ásványvízcsalád (szénsavmentes, 
enyhe és szénsavval dúsított) hozzájárulhat a szervezet hidratálásához, illetve ahhoz, hogy a 
megfelelő folyadékbevitellel megóvjuk bőrünket a dehidratáció káros hatásától. Fogyasszunk 
tehát nap mint nap olyan folyadékot, amely tartalmazza a szervezet számára nélkülözhetetlen 
ásványi anyagokat! Ezeket kedvező mennyiségben és összetételben tartalmazzák az 
UniQuelle ásványvizek. 

VitalQuelle pH 9,3 Lúgos Víz - Természetes küzdelem az elsavasodás ellen 

Szeretne tenni valamit szervezete elsavasodása ellen? Ég a gyomra? Nincs rendben a 
bélműködése? Netán lúgosító diétába kezdett? Fogyassza Ön is a VitalQuelle lúgos vizét! 
Napjainkban az emberek többségét a rohanó életmód, kevés mozgás, helytelen táplálkozás, 
túlzott stressz jellemzi. Ezek a tényezők jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervezet 
lassan, de biztosan elsavasodik. Az elsavasodott szervezetben viszont romlanak a vér áramlási 
jellemzői, romlik a sejtek oxigén- és tápanyagellátása, és számtalan betegség kialakulhat. 
Klinikai tapasztalatok azt bizonyítják, hogy pH=9 felett a lúgos víz alkalmas terápiás célokra. 
A VitalQuelle lúgos víz pH értéke 9,3 ± 2%. A VitalQuelle lúgos víz normalizálhatja a 
túlsavasodott szervezet pH értékét és a bélműködést, mérsékelheti a túlzott gyomorsavat, 
segíthet az optimális testsúly elérésében és a magas vércukorszint csökkentésében. A 
VitalQuelle ionizált lúgos vizében lévő elektronok segítik lekötni a nehézfémeket, vírusokat, 
baktériumokat, penészgombákat, semlegesítik az ártalmas rothadási folyamatokat. 

VitalQuelle Q10 - Örökös frissesség és fiatalosság az aktív hétköznapokra 

Úgy érzi, állandóan kimerült, kevés az energiája és szüksége van egy kis megfiatalodásra? A 
természetes, mindennapi megoldás minderre: a VitalQuelle Q10 ital. A VitalQuelle Q10 ital 
természetes Q10 koenzim-forrás, amelyet az „élet mozgatórugójának” is neveznek, lassítja az 
öregedési folyamatokat, bizonyítottan erősíti az immunrendszert és vitalizál. A Q10 
koenzimet sikeresen alkalmazzák szív- és fogbetegségek, magas vérnyomás és cukorbetegség, 
allergia és légúti megbetegedések és számtalan más kór kezelésében. Italunkban a Q10 
koenzim vízoldékony formában van jelen, így hatóanyaga közvetlenül szívódik fel, és jut el a 
sejtekhez. A Q10 pótolhatatlan a tápanyagok energiává alakításában, segítségével mindig 
aktív maradhat, tele fiatalos lendülettel. Győzze le a kimerültséget, kerülje el a betegségeket a 
VitalQuelle Q10 itallal! Fogyassza rendszeresen, naponta 6-8 pohárral, és élvezze jótékony 
hatásait! 

 

A Tiszafüredei Thermál Kft. termékei 
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FÜREDI ION  

A többszörösen szűrt ionizált lúgos kémhatású FÜREDI ION pH 9.3 önöknek egy nagyon 
tiszta egészséges ivóvizet kínál. Az újonnan kifejlesztett ionizáló készülék nagy pontosságú 
elektromos és mágneses energiát alkalmazva szétválasztja a vizet lúgos és savas összetevőire 
kémiai anyag hozzáadása nélkül. Továbbá egyéb más készülékeken történő átfolyatás révén 
újra rendezi a vízmolekulákat (csökkenti a klaszterek méretét), koncentrálja, ionizálja a 
jótékony ásványi elemeket, mint a kalcium, magnézium, kálium és extra oxigén molekulákat 
köt meg. Az általunk forgalmazott víz nem csak lúgos kémhatású, hanem a víz elektronokban 
dús és a szervezetben könnyen feszívódó kis molekula láncokból álló. 

 

KONCENTRÁLT ION® 10X pH12 

Környezettudatos, okos választás! 

A készítményből hígítással előállított lúgos ivóvíz hasonló tulajdonságokkal rendelkezik, mint 
a Füredi Ion. 

Előnye, hogy mindenki igénye szerint hígíthatja: 

• az 5x hígítás után a hozzáadott ivóvíz pH-tól függően pH 9,5 értékű ivóvíz keletkezik. 
• 10x hígítás után, pH 9 értékű ivóvíz áll rendelkezésre, az Ön hígításra használt vizének 

pH értékétől függően. 

 

FÜREDI OXION  

Tulajdonságai alapvetően megegyeznek a FÜREDI ION pH 9.3 ivóvíz címszó alatt 
közöltekkel, de lényeges eltérés az, hogy a termék legalább 50 mg/l oxigént is tartalmaz. (pl. a 
természetes tavak folyók vize 3 mg/l tartalmaz). A magas oxigéntartalom kedvező élettani 
hatásai miatt ez a termék különösen legyengült szervezettel rendelkező, kimerült, fáradt 
emberek- és különösen erős fizikai munkát végzők- valamint nagy megterhelésű sportolók 
részére ajánlott a szakirodalom szerint. Kedvező hatását úgy fejti ki, hogy rövid idő alatt 
megszünteti a vér és az előbbiekben említett létfontosságú szervek oxigén hiányát, ezáltal 
csökkenti, oldja a fizikai, szellemi fáradtságot. Kedvezően befolyásolja keringési és emésztési 
zavarokat. Mindezek a kedvező élettani hatások akkor érvényesülnek, ha rendszeresen, 
lehetőleg naponta iszunk megfelelő mennyiségű oxigénnel dúsított vizet, amelynek 
semmilyen káros mellékhatása nincs. Mennyiségi korlátozás nélkül fogyasztható, de alvás 
előtt legalább 4 órán belül ne igyunk oxigénes vizet, mert az élénkítő hatása miatt nehezen 
tudunk elaludni! 

GRAND ION  
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GRANDER© technológiával kezelt, élénkített, többszörösen szűrt, tisztított, elektromos 
eljárással lúgosított pH 9,3 ivóvíz, mely semmilyen adalékanyagot, sem tartósítószert nem 
tartalmaz. 
 

FÜREDI ORION ®  

A még több energiáért! 

Ez egy ún. Orgon-kezelt, energizált víz, melynek méregtelenítő, frissítő hatása már az első 
naptól kezdve érezhető. Az orgon-kezelt vizet fogyasztásra ajánlja Mészáros Zoltán 
orgonenergia kutató és heilpraktiker. 

Tanácsok javaslatok termékeink fogyasztásához 

Ivóvizeink az elsavasodás csökkentésével alkalmasak a test belső mosására, regenerálására. 
Ehhez naponta a lúgos ivóvíz családból választva, ajánlott 1,5-2 litert fogyasztani! 
Ha soha nem fogyasztott lúgos vizet, kezdje hígítással: 1 liter pH 9,3 lúgos víz + 2 liter 
hagyományos ivóvíz. Hagyja, hogy szervezete fokozatosan, egy pár nap alatt szokjon hozzá 
úgy, hogy közben növelheti a víz lúgosságát a hígítás csökkentésével.  
Konzultáljon orvosával, ha lúgos vizet fogyaszt! 

Ne igyon lúgos vizet, ha gyomorsav hiánya van! 

 

Tárolási tanácsok 

Ne tárolja a lúgos vizet rozsdamentes acélból, alumíniumból vagy más fémből készült 
tárolóban! Mindig lezárt edényben, hűvös helyen tárolandó! 

 

 

 


