
BestWater Jungbrunnen sistemi nanofiltrasyon yolu ile musluk suyunuzu hemen hemen tamamen bütün 
yabancı maddelerden ve mikroplardan arındırıyor. Ama su yalnızca maddeleri taşımakla kalmıyor, aynı 
zamanda enerji ve enformasyonda taşıyor. Bir elektromikroskop altında görebiliriz dahi! 

Enerji yüklemesi su kalitesini yükseltmekte ve suyun biyolojik olarak kullanıma hazır olmasında önemli bir adım.
Mikroplardan, zararlı maddelerden tamamen arınmış olan suyun hala hafızasında taşıdığı zararlı maddelere ait 
veriler bu sistemle örtülür, su kaynağından çıktığı esnadaki canlılığına ve enerjisine kavuşturulur.

Best Water yüksek randımanlı enerji yükleme sistemi 10 çeşit enerji yükleme metodu içermektedir:
• 1013 Hertz Biofoton frekansı 
• Kuvars
• Lourdes, Fatima ve Mekke nin şifalı sularının verileri yüklenmiş cam jeneratörler 
• Suyu çalkalamak için paslanmaz çelik spiraller
• Bovis jeneratör
• Zeolit mineral
• Güneş ışınlarının frekans spektrumu
• Ametist-yarı değerli taşlar
• Karibikte mercan kumu
• Radyasyonu azaltacak cam jeneratörü  

Biofoton-EnErji yüklEmEsi

10 yıllarca önce Biyofizikçi Prof. Dr. Fritz-Albert Popp yaşayan hücrelerin çok az 
ışık verdiğini keşfetmişti. Bugün biofoton diyoruz. Sadece yaşayan hücreler foton 
ışınımı yaydıkları için bunları biofoton  diye adlandırmış. Bu biofotonlar,  1013 Hz 
( saniyede 10 bilyon titreşim gibi) çok yüksek kendilerine ait frekans içeriyorlar.

Foton ışınımı ne kadar yüksek olursa,  hücre o kadar sağlıklı ve yaşama şansı 
yüksek.Sağlıklı, yaşam şansı yüksek bir insan, 100 vatlık bir ampülü yakabilecek  
kadar bu enerjiye sahip. Bu enerji azaldığında, organların, hücrelerin 
fonksiyonlarıda zayıflıyor, sonunda hastalanılıyor. Yaşayan hücrelerle vücuttaki 
su miktarı birbirleriyle bağlantılılar.

Bunu en iyi şekilde NMR (kernspinresonanssspektroskopi) çekimlerinde 
görüyoruz. Sağlıklı hücrelerle kanser hücrelerini ayırabiliyor. Kanser hücreleri 
sağlıklı hücrelere nazaran daha çok su içeriyorlar.

AvustrAlyA dAn kuvArs

Kuvars ışık vericidir. Kalp dahil bütün damarları temizleyici özelliğe sahiptir. Kann 
dolaşımını destekler, bezelere iyi gelir, al ve akyuvarların gelişimlerini idare eder, 
dengeler. Sinir sistemine sakinleştirici etkisi vardır. Auramızı korur ve arındırır, 
vücudumuzdaki duyumları açar ve bize enerji verir. Bir sürahiye moleküler 
filtreden geçmiş musluk suyu koyup içine akşamdan bir parça kuvars atarsak, 
ertesi gün lezzetli içme suyu elde edebiliriz. Bu su bütün vücudumuzu temizler 
ve enerji verir. 

 CAm jEnErAtörlEr 
(kuvars kumu, demir, kuvars (dağ kristali))

Firmamızda yaptırdığımız araştırmalar sonucu boru formunda, çeşitli 
titreşim modellerine sahip cam jeneratörler modüle ettik: 

• Lourdes, Fatima ve Mekkenin şifalı sularının doğal titreşimleri
• Güneş ışınlarının bütün ışık spektrumlarının titreşimleri
• Sudaki oksijen bağlarının en kaliteli duruma getirilmesi
• Suyun anafor yapmasını sağlamak
• Positif ve negatif yüklü iyonları optimal hale getirmek  
• Tachyon enerji  
• Kuvars, ametist, sodalit ve diğerlerinin titreşim modelleri
Bütün bu titreşim modellerinden hücre yenileyici içecek ortaya çıkıyor.

suyun AnAforu için pAslAnmAz çElitEn spirAl 

Musluk suyunun enerji yoksunluğu sürecini tersine çevirmek için, 
suyun doğal akışı  ‘‘anafor enejiyi geri verir‘‘ sistemi kopyalanarak, 
suyun bir spiralle anafor yapması sağlanır. Bu uygulama sonunda su 
enerjisini yeniden kazanır. Böylece bütün canlılarca rahatlıkla alınır 
ve kullanılabilir. Deneylerle anafor yapmış suyun lezzetinin daha iyi 
olduğu kanıtlanmıştır.

Bütün doğal sistemlerde tayfun, girdap gibi veya hayvanlar aleminde  
köpek balıklarının derisi, balıkların pulları, kuşların tüyleri gibi, hepsi 
anafor oluşturur. O nedenledir ki çevik hareket edebilirler örneğin 
kondor, sadece rüzgardan, kanatlarının oluşturduğu anafordan yararlanarak 
saatlerce hiç kanat çırpmadan uzaklara uçabiliyor.
Bu sistem Best Water tarafından taklit edilmektedir.

Bovis –jEnErAtör

Yüksek kaliteli plastik materyale  % 2,8 mikro incelikte su yüklenmiştir. Bu 
suya bovis jeneratörü ile enerji verilerek molekül düzeni optimal hale 
getirilmiştir. Plastik içeren materyal sudaki verileri suya veriyor ve su 
içeren materyal tekrar veriyor. Bu şekilde moleküler tepkime (zincirleme 
reaksiyon) oluşuyor. 

İnsan vücudu için optimal değer 6.500 bovis birimi olarak belirlenmiş 
ve bu halde enerjisi dengelenmiş durumda. Organizma bu halde ideal 
durumda, etkin olarak fonksiyon gösterebilir.

Bu gün ki yaşam koşullarımız enerji birikimimizin dengesini bozabilecek 
durumda. Sudaki ve gıdalardaki zararlı maddeler, kimyasallar yalnızca tehlike 
arzetmekle kalmıyor, vücudumuzun yeterli enerji almasına da mani oluyorlar. 
Enerji eksikliği sıklıkla fiziksel ve ruhsal hastalıkların ortaya çıkmasına neden oluyor. Bovis jeneratörle enerji 
durumunu yükseltmek mümkün. Bovis jeneratörün enerji değeri 90.000 bovis birimidir. Musluk suyununki ise 
yalnızca 1.000 bovis birimi, bazan çok daha düşük, hatta negatif seviyelerde bulunuyor.

zEolit-minErAl

150 çeşidi bulunan zeolitler sulu alümino-silika mineralleridir. Taş 
ocaklarında büyük bloklar halinde çıkarılırlar ve mekanik olarak 
işlenirler. Bu zeolitler içeriklerinde, milyonlarca yıl evvelinden 
kayaların içine saklanmış ve o zamandan beri, bugün sularımızı 
kirleten, yapısını değiştiren zararlı maddelerle teması olmamış % 
14 oranında kristalleşmiş su bulundururlar. 

BestWater Jungbrunnen sistemlerinde de kullanılan en kıymetli 
zeolit klinopthiolih dir.
Zeolit yapısı itibariyle delikli/ gözenekli olduğundan büyük bir alana 
sahip.
Suyun geçtiği / temas ettiği bir gram zeolitin 60 m2 lik bir alana sahip.
Klinoptilolith tıpta da amonyum ve ağır metalleri dışarı atmakta kullanılmaktadır. 

yEdi rEnk spEktrumu

Yedi renk spektrumu da denen, güneş ışınlarının doğal ışık spektrumu, 
kozmik frekans spektrumunun bir parçası. Dünyadaki bütün canlıların 
doğuşu, gelişmesi ve varoluşu bu ışık spektrumun 390 -780 nanometre 
frekansında oluşuyor. Devamlı gelişen teknoloji bizlere yaşamda 
büyük kolaylıklar getiriyor ama bu teknolojinin frekans modeli 
doğal ışık spektrumun dışında gelişiyor. Böylece devamlı enerjimiz 
çekiliyor ve yaşamımız baskı altına giriyor. 

Best Water enerji yükleme teknolojisi sayesinde su, doğal güneş 
enerjisinden etkilendiği, kaynağındaki ilk enformasyonuna 
kavuşuyor. Organizmanın ihtiyaç duyduğu, yaşamı geliştirmek için 
sürekli canlılık veren enformasyonu suya geri veriyor.
Best Water enerji teknolojisi ile suyun tekrardan hazırlanmasında doğal 
rezonans frekansından yararlanılarak suyun enerji spektrumunun doğal 
parametreleri tekrar yerine getirilecek. Canlıların hormon sistemleri ışığın titreşim durumuna göre reaksiyon 
gösteriyor. Biz insanlar zamanımızın % 90 ını yapay ışıklandırılmış mekanlarda geçirdiğimizden sağlık 
problemlerimiz artış gösterecektir.

Bu durumda yüksek randımanlı enerji modülü tarafından canlılığına kavuşturulan su her zamankinden daha 
önem arzediyor.

AmEtist - yAri dEğErli tAş 

Genel düşünceye göre ametistin vücuda ve ruha huzur verici etkisi var. 
Zihinsel, ruhsal ve mental olarak konsantre olmaya ve iç huzuru bulmaya 
yardımcı oluyor.

Dışardan gelecek aşırı duyusal yüklenmelere karşı ve ruhsal stresten 
korunmaya ametist yardımcı olurmuş. Ana hattı kaybetmeden, önemsiz 
gibi görünen detaylardan aradığımızı çıkarmalıyız. Akılcı etkiye ulaşmak için 
ametistin çok koyu olmaması gerekirmiş. Tereddüt edersek bir ton açık olmasını 

yeğlemek gerekiyor. Taş biliminde ametistin tedavi edici damarlarının açıkca görüldüğü söyleniyor. Özellikle 
mental doğrultuda. Zihinsel alanda sakinleştirici özelliğe sahipmiş.

CAm jEnErAtör 
„Radyoaktivitenin hafifletilmesi“

Fukuşimadaki nüklear felaket dolayısıyle büyük miktarlarda radyoaktif materyal havayı, suyu, toprağı kirletmiş 
bulunuyor. 

Su bir doğal element ama düzgün olmayan enformasyonları da dünyaya yayan bir element. Radyoaktif 
felaket haberi dünyamıza hemen yayıldı. Sadece deniz suyu değil, yeraltı suları ve içme sularınında radyoaktif 
enformasyon aldıkları, radyasyonlu oldukları ortaya çıktı. İnsan ve hayvanlarda hemen halsizlik, huzursuzluk, 
taşikardiye varan kalp çarpıntıları,deri hastalıkları, guatr ve diğer bezelerde rahatsızlıklar gibi pek çok semptom 
büyük bir hızla arttı. Sayılanlar rahatsızlıkların küçük bir kısmı.

Felaketten hemen sonra homeopatik tedavi alan hastaların bugüne kadar, aldıkları maddelere rağmen, 
alıştıkları iyileşme süreçlerinin çok yavaş gittiği hatta hiç karşılık vermediği görülmekte. Yoğun araştırmalar 
sonucu, hasta eğer radyasyona karşı temel bir tedavi görmüş ise, tedavinin bloke edildiği sonucuna varılmış. 
Kısa bir tedavi sonunda tekrar „normal‘‘ e dönüyorsunuz. Gördüğünüz terapi zehirli maddeden dolayı değil, 
reaksiyon blokesinin kalkmasına karşı bir tedavi. Bu da  bize her canlının bünyesinde barındırdığı sıvının 
radyasyondan arındırılabilir olduğunu kanıtlıyor.

Böylelikle insana enerji akımı (hayvan içinde geçerli) tekrar faaliyete geçiyor, canlılığına kavuşuyor, 
dinamikleşiyor. Bu gerçeklerden hareketle Best Water, Jung Brunnen 66 serisinin, suyun radyasyondan 
arınması için geliştirdiği modülle donatılmasına karar vermiş bulunuyor. Bununla pek çok insan ve hayvan ve 
bitkiler radyasyonun neden olduğu enerji blokesini, Best Water suyunu içerek kaldırabilir, yaşam dinamiklerini 
kazanabilirler.

kAriBiktEn mErCAn kumu

Mercan kumu veya kumlu taşlaşmış mercandan kasıt tropik ve subtropik 
denizlerde  ufalanmış, taşlaşmış çok gözenekli mercan iskeletleridir. 
Doğadaki mercan kumu içeriğindeki tuz oranının belli bir oranda 
giderilerek su ile ısıya tabi tutulursa, suda yüzen ince partiküllerle suda 
çözünmüş maddeleri içine alır, yokeder. Özellikle mercan kumu ısıya 
tabi tutulmuşsa gözenekler 10 dan 50 mikrometreye çıkıyor. Ayrıca 
mercan iskeletleri veya mercan kumunun bakterilerin gelişmesini 
önleyen bir işlevi de bulunuyor.

suya enerji yüklemesi ve 
yeniden canlandırma 

kristal, zeolit ve ametist kendimizi iyi 
hissetmemizi sağlarlar ve arttırırlar

İnsan, hayvan ve bitkiler 
için ideal

sudaki radyasyonun 
azaltılması



Bir yudum Best Water den sonra kendinizi 
yeniden doğmuş gibi hissedeceksiniz. 

dünyanın yeniliği bir modül 
içinde

dünyada yenilik yeni enerji yüklemeli 
jungbrunnen sistemi

10-kat 
fazla enerji

-Artezyen kuyusundan fışkırır gibi- sağlıklı ve enerji dolu su musluktan 
akan su ile kıyaslanamaz.

Olgunlaşıp yeryüzüne çıkana kadar binlerce yıl geçirmiş bu taze ve 
kıymetli kaynak suyu yüzlerce metre derinden gelmektedir. 1013 Hertz 
titreşim frekansına sahip olan bu su, hücrelerimizi idare eden titreşim 
enerjisi ile aynı biorezonansa sahiptir. Bu biofotonenerji hücrelerimizi 
harekete geçirir ve bizi çevrenin ağır olumsuz etkilerine karşı korur. 
Hücreleri ve vücudumuzu temizler.

jungBrunnEn 66-00
Jungbrunnen 66-00 da musluk suyu ön arıtma sisteminde temizlenmek üzere 
hazırlanır. Sediment filtrelerinde suda çözülmemiş askıda katı maddeler,  büyük 
partiküller temizlenir  ve suda çözünmüş gazlar aktif karbon filtresince bağlanır.
Hazırlanmış bu su moleküler filtreye gelir ve ters ozmos sistemiyle bütün 
kirliliklerinden arındırılır. Basınç altında su çok katlı zar gibi gözenekleri olan, 
sadece su moleküllerini geçiren membrana bastırılır. Su molekülünden büyük olan 
bütün diğer moleküller % 99 oranında membranda tutulur, tahliye edilir, kanala 
gönderilir. 

Arınmış su yüksek randımanlı enerji modülüne geçerek basınçlı depoya gelir.
Kullanılmadan önce Aqua-Lıth-Kristal Enerji modülünden geçer. Suyun bu 
prosedürden geçmesi zorunlu, zira moleküler filtre sisteminden geçerken enerji 
potansiyelinin büyük bir kısmını kaybetmiş durumda. En son bu modülde su 
kaynağından çıktığı güce, enerjiye ve canlılığa kavuşur,  lezzetlenir.

jungBrunnEn 66-10 / 66-11
Jungbrunnen 6610 ve Jungbrunnen 66-11 e gelen su arıtım için önce ön filtre 
sistemine gelir. Membran gözeneklerinin açık kalması için aktif karbon filtresi 
suda çözünmüş gazları bağlar, diğer iki sediment 
filtresi de suda çözünmemiş askıda  katı maddeleri,  
büyük partikülleri temizler. Daha sonra moleküler 
filtreye gelen su ters ozmos yöntemiyle bütün 
kirlerinden arındırılır.

Ters ozmosla suyunuz bütün kirlerinden kimyasal 
olarak arınmıştır ama, daha önce temasta olduğu 
zararlı madde verilerini hafızasında saklamaktadır. 
Bu nedenle kullanılmadan önce iki enerji yükleme 
modülünden geçmesi gerekir. Yüksek randımanlı 
enerji modülü ve Aqua-Lith—Kristal-Enerji 
modülü. Bu iki modülde su kaynaktan çıktığı 

andaki canlılığına, tazeliğine ve tadına kavuşturulur.

EnErji yüklEmE tEknolojisi kEndinizi iyi hissEtmEnizE vE sAğlikli 
yAşAmAnizA pozitif kAtkilArdA BulunmAktAdir.

• Yaşam kaliteniz yükselir
• Enerjinizi dengeler 
• Gündelik yaşamınızda, iş hayatınızda, sporda daha fazla randıman verirsiniz
• Bütün aileniz için güvenli, temiz içme suyu
• bebek maması ve organik besin hazırlamak için bakteri içermeyen temiz bir su
• yemekleriniz ve içecekleriniz daha lezzetli
• Evlerde ve endüstride su ile teması olan elektrikli alet ve boruların uzun ömürlü olmaları için kireçsiz bir su
• hayvanlarınız, akvaryum ve bitkileriniz için yüksek kaliteli bir su

BEst –WAtEr tEknoloji ilE optimAl su Aritimi

Best Water size ters ozmos teknolojisi bazında su arıtımı ve enerji yüklemesi sunuyor. Bu yöntemle sudaki 
kontaminantları % 99 oranında ortadan kaldırılır.örneğin hastalık mikropları, bakteriler, ağır metaller, ilaç kalıntıları, 
radyoaktif partiküller vs. gibi. Değişik bileşenlerin benzersiz kombinasyonları  tarafından zararlı veriler güvenli bir 
şekilde örtülür ve temizlenmiş su  artezyen kuyusundan çıkarılan suyun enerji seviyesine çıkarılır. Böyle enerjisi 
yükseltilmiş, ideal derecede temizlenmiş  su sağlığınızı arttırır vücudun dengelerini sağlar. 

EnErji yüklEnmiş su 

Moleküler filtreden geçerek arınmış su enerji modülüne geldiğinde birçok doğal biyofiziksel süreçten geçer. 
Bundan sonra kaynaktan çıktığı esnadaki canlılığına kavuşur. Suyun içsel strukturu kaynak suyu moleküllerinin 
titreşimindedir.

Bu broşür size …..tarafından sunuldu:

Wa s s e r f i l t e r -  u n d  g e s u n d h e i t s s y s t e m e  w w w. B e s t Wa t e r. d e

On kat enerji yükleme bileşeni şimdi tek başına bir modül içine sığdırıldı. Musluk suyu temizlendikten sonra ters ozmos 
sistemiyle kaynağından çıktığı gibi canlı ve enerji dolu gücüne kavuşturuluyor. Su ters ozmos sistemiyle temizlendikten 
sonra enerji potansiyelinin büyük bir kısmını kaybediyor. Kullanılmadan önce yüksek randımanlı enerji modülünden 
geçiriliyor. .(HE –modül) HE modülü biyofoton enerji, kuvars, Lourdes, Fatima,  Mekkenin sularının tedavi edici 
titreşimlerini içinde barındıran cam jeneratör, suya anafor yaptırmak için paslanmaz çelikten spiral, bovis jeneratör, bir 
zeolit mineral, güneşin yedi renk spektrumu, yarı değerli taş ametist, radyasyonu azaltan cam jeneratör ve karibikten 
mercan kumu içeriyor, Bütün bu bileşenlerden geçen su canlanıyor, rezonansla insan vücuduna giriyor ve vücutta 
armoni sağlıyor. Bu suyun her zaman içtiğiniz sudan farklı olduğunu hissedeceksiniz.
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