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A meridiánpontokon tisztán mér-
hető, hogy az UMH-készülékkel 
kezelt víz minden szerv funkcióit 
optimálisan támogatja.

Az UMH-készülékkel kezelt  víz-
molekulák erős strukturáltságá-
ra utal  az UV-fény nagymértékű 
raktározódása. Ez a forrásvíz-mi-
nőséget jelzi. Dr. Ludwig a káros 
anyagok frekvenciáinak kioltását 
tudományosan elfogadott mérési 
módszerekkel egyértelműen bizo-
nyította.

Dr. Kohfink igazolja, hogy az 
UMH-val kezelt víz napok múlva 
sem veszít energetikai értékéből, 
megbízhatóan stabil marad. 
Vizsgálati eredményei önmagukért 
beszélnek.

A magas és alacsony biológiai ér-
tékű  vizek közötti különbség a fi-
zikai struktúrában rejlik. A vízmo-
lekulák rendezett és stabil szerke-
zete és erős molekuláris kötése a 
meghatározó. Ha felborul ez a 
rend, az betegségek kiváltója lehet.

Az ujjbegyek jól érzékeltetik a 
megnövekedett bioenergiát, amely 
az UMH-víz fogyasztása után 
azonnal erősen megemelkedik.

Az UMH-vízben való fürdés 
javítja az erőnlétet, kiválóan hat a 
bőrproblémákra és elősegíti a 
méregtelenítést.

Az UMH-technológiával kezelt víz 
erőteljes bioenergetikai potenciált 
mutat, sőt ez az energetizálás  
több nappal később is egyértel-
műen mérhető.

Az Eisenstadti Mezőgazdasági 
Szakiskola több kísérletsorozattal 
igazolta különböző paradicsomfaj-
tákon az átlagosan 13,4 %-os 
termésnövekedést.

Ehrlich tervezőmérnök egyéves 
tesztidő után igazolta, hogy az 
UMH-technológiával kezelt víz 
használata során semmiféle vízkő-
lerakódást nem tapasztalt. Ez a 
tény szerinte a megváltozott víz-
szerkezetre vezethető vissza.

Az UMH-energetizálás a felületi 
feszültséget 10 %-kal csökkenti, 
így jóval kevesebb a mosó- és tisz-
títószer-felhasználás. Dr. Engler az 
ásványi anyagok jobb hasznosu-
lását és felszívódását igazolta.

Ez a vizsgálati eredmény igazolja 
az UMH-készülékkel kezelt víz ká-
ros mikroorganizmusokkal elleni 
hatását.  Az egyébként általánosan 
jelenlévő anyakolóniák sem észlel-
hetőek.

A növények és állatok látványosan 
igazolják fejlődésükkel és viselke-
désükkel  az UMH-víz hatékonysá-
gát.


