
IVÓVÍZ SZŰRŐ A VÍZ UMH-ENERGETIZÁLÁSÁVAL

TERMÉSZETES
            VÍZKEZELÉS  

Jogi okokból az UMH cég nem utalhat gyógyhatásra egyetlen általa gyártott terméknél sem. A készülékek nem helyettesíthetik az orvosi ellátást és legfeljebb támogató hatást nyújthatnak. A hatásokkal kapcsolatban felsorolt 
szakértői jelentések és információk a hagyományos orvoslás és a természettudomány képviselői által jelenleg nem teljes körűen elismertek. Azonban az alternatív gyógyászat területén jelentőségük nem vitatott. Az UMH 
termékek használata nem helyettesítheti az egészségügyi problémákkal kapcsolatos orvosi és természetgyógyászati kezeléseket.

Az Ön hivatalos UMH szakkereskedője

                                                                                    Gyártó: Institut für Wasser- und Umweltverbesserung (Vízügyi és Környezetvédelmi Fejlesztési Intézet), Austria. © UMH

A VÍZ HARMÓNIÁBAN A TERMÉSZETTEL. FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Így funkcionál az UMH technológia: A víz kezdetben 
centripetálisan örvénylik és szétbomlik apró sugarakra. 
Ezután a víz egy rendkívül hatékony rezgésmezőn halad 
át, amelyet specifikus információt tartalmazó folyadékok, 
különleges drágakövek és más természetes energiafor-
rások gerjesztenek.
Az így elért megnövekedett felszíni terület és a kristály-
szerkezetbeli változás következtében a víz érezhetően 
lágyabbá válik.
 

Közvetlenül érintkezve az energia mezővel, történik a 
bioenergetikai mezők megbízható átadása. Ezáltal ér-
jük el a víz fizikai szerkezetének pozitív átrendeződését. 
Ugyanakkor a káros anyagoktól származó rezgésinfor-
máció a vízben törlésre kerül. (Dr. Ludwig és Dr. Kohfink 
megállapítása). Élvezze a természet mintájára átformált 
friss vizet!
  

„A víz az élet, de csak akkor, ha a víz is élő.”  (Dr. Kohfink)

- Gyógyítók - Wellness
- Háztartások  - Mezőgazdaság
- Gasztronómia - Úszómedencék
- Kertészet - Akváriumok
- Üdítőital-gyártók - Fűtéskörök
- Hűtővízkörök - Autómosás
- Építőipar - Élelmiszeripar

O-52,3°

104,7°

52,3°

H+

H+

O-52,3°

104,7°

52,3°

H+

H+

A víz az első számú tápanyagunk, de nem minden iható víz 
egészséges. A vezetékes vízbe baktériumok, hormonok, 
gyógyszer-maradványok, gyomirtók,  klór, ólom, azbeszt, 
réz és más nehézfémek kerülhetnek. Az ivóvizünk szem-
pontjából fontos, hogy annál jobb, minél kevesebb olyan 
anyaggal érintkezik, amely számára nem természetes.
A CARBONIT® szűrőpatronok a vizet többlet-energiafo-
gyasztás nélkül, csak a hálózatában lévő víznyomás se-
gítségével tisztítják. Szennyezőanyagoknak nincs helye az 
ivóvízben.

1. fázis: A GFP-típusú aktív szénszűrő garantálja a víz 
szennyezőanyag tartalmának csökkentését, a szag és az 
íz javítását és hatékonyan visszatartja a szilárd részecské-
ket, a kórokozó mikroorganizmusokat, a baktériumokat, a 
rezet, az ólmot, a klórt, a gyógyszer-maradványokat, a lin-
dánt, a DDT-t, az atracint és más növényvédő szereket, ne-
hézfémeket, stb. Ugyanakkor a hasznos ásványi anyagok 
megmaradnak a vízben. Az aktivszén előállítása megújuló 
nyersanyagból (kókuszdió-héj) történik. A szűrő finomsága 
0,45 mikron.

2. fázis: Az UMH technológia törli a káros frekvenciákat, 
az elektroszmog hatásait és a szennyező anyagokból szár-
mazó negatív információkat. A víz energetizálása és át-
strukturálása a 7 működési elvet alkalmazó UMH-készülék 
segítségével történik, amely a víznek optimális kristályszer-
kezetet és a hiányzó 22,5 Hz körüli frekvenciaspektrumot 
újra visszaadja.

A sejtekbe csak így tud biztosan bejutni a víz.

A vízmolekula szöge megfelel a gízai 
piramisok méretarányainak.

MOSOGATÓ ALATTI UMH SZŰRŐ A PURE TÍPUSÚ 
KÉSZÜLÉKKEL
-  Egyszerűen beépíthető a mosogató alá – a pulton elhelye-

zett külön kis csaphoz vagy egy háromutas főszelephez 
csatlakoztatható

-  Gyorscsatlakozó lehetővé teszi a szűrőpatron 
egyszerű kicserélését.

- Átfolyás: függ a víznyomástól, 2 l/perc

Titelseite - 210 mmRückseite - 210 mmSeite 5 - 208 mm

A készülékek a következő minősítésekkel rendelkeznek:

UMH Master 2 minősítés



UMH ALPHA
-  Az UMH Live Gold kombinációja 

állvánnyal és üveg tölcsérrel
- Folyadékok energetizálásához
- Lehetséges a többszörös energetizálás
- 24 karátos arany bevonat

Az UMH technológia nem igényel karbantartást és a ha-
tása időben korlátlan.
Áram és vegyi anyagok nélkül működik, tisztán a fizikai 
elvek alapján.

Ez egy természetes vízkezelési módszer, amely lehetővé 
teszi a gyenge minőségű csapvíz strukturális és energeti-
kai regenerációját. Az víz energiaértéke többszörösére nő. 

Dr. Kohfink-Kalagin, a müncheni Radiológiai Intézet mun-
katársa nagyfrekvenciás mérések segítségével megerő-
sítette az UMH készülékeken keresztül átengedett csap-
víz optimális újrastrukturálásának tényét. A minőséget 
a Sziklás-hegységbeli tiszta forrás vízével hasonlította 
össze.

„Javítsuk ki” a csapvizünket a természet adta modell 
mintájára. Spóroljuk meg magunknak az ásványvizes 
kartonok cipelésével kapcsolatos gondokat, miközben a 
környezetet és a pénztárcánkat is kíméljük.

„Minden áramlik.” (Herakleitosz)

A grafit és a gyémánt is kizárólag szénből állnak és így ké-
miailag azonosnak tekinthetők, de a kristályrács szerkezeti 
különbsége teljesen más tulajdonságokat kölcsönöz a két 
anyagnak.

Ha ezt az elvet a vízre vetítjük, akkor egyértelmű, hogy nem 
csak a kémiai összetétel, hanem a molekulaszerkezet és 
rendezettség mértéke is nagy jelentőséggel bír.

A jelenlegi ivóvíz gyakran klórozott, kémiailag tisztított és 
UV-sugarakkal kezelt.
A víz továbbítása nagy nyomással, hosszú csővezetéken 
keresztül történik. Ennek során a víz eredeti energetikai mi-
nősége szinte teljesen elvész és sejtjeinknek az optimális 
táplálást ez a víz már nem képes biztosítani.
  
„Az élet titkát a víz rejti magában, az eredendő, ősi rende-
zettségében megőrzött víz.” (Karl Trincher, biofizikus)

Az új életenergia egyetlen fenntartható forrása még min-
dig a természet, a friss levegő, az energiában gazdag 
víz, a napfény és a természetes élelmiszer.

A Karintiában található Vízügyi és Környezetvédelmi Fej-
lesztési Intézet (Institut für Wasser- und Umweltverbes-
serung) már több mint 20 éve intenzíven foglalkozik a 
természetes vízkezeléssel.

A példaértékű modellt a természet törvényei szolgálják. 
Az UMH társaság minden terméke aprólékos kézimunká-
val készül kis szériákban. A magas színvonalú gyártás-
technológiában nagy szerepe van a műszaki know-how 
mellett, a különleges és kiváló minőségű alapanyagok-
nak és az exkluzív termék designnak.
 
„Az emberi lélek a vízhez hasonló. Az égből jön és az 
égbe tér meg. Majd újra le a Föld mélyébe, örökös válto-
zásban.” (J.W. von Goethe)

A TERMÉSZET IHLETTE MEGOLDÁS. A VÍZ STRUKTÚRÁJA MEGHATÁROZÓ 
JELENTŐSÉGGEL BÍR.

AZ UMH MEGGYŐZŐ MINŐSÉG. ÁRAM NÉLKÜL, VEGYSZEREK NÉLKÜL.

Az UMH technológia messzemenő jelentőségét igazolja a 
nagy ügyfélkör és az átfogó vizsgálati jelentések. Nem csak 
magánlakások és vállalatok részesülnek számos előnyé-
ből. Sok éve már gazdaságok és különösen a holisztikus 
szemléletű orvosok és gyógyítók is támaszkodnak ezekre a 
természethű vízkezelési módszerekre. A strukturált és sej-
tekbe integrálódni képes víz alapvető fontosságú.

Az UMH készülékek hatékonyságát többek között az aláb-
bi vizsgálati módszerek egyértelműen igazolják: csepp-
kép-elemzés, UV spektroszkópia, Dr. Popp-féle biofoton 
mérés, a felületi feszültség mérése, Dr. Voll-féle bőrellen-
állás mérések, színkép elemzés, kineziológia, a kristályok 
leképezése, radiesztéziás mérések, mikroszkópia. Kérjen 
szakértői véleményportfoliót.
 
„Aki birtokában van a tudásnak, az a vízben leli örömét.” 
(Konfucius)

ELŐNYÖK

-  A sejtekbe integrálódni képes víz a forrásvíz 
kristályszerkezetével

- A szennyezőanyagok frekvenciáinak törlése
-  A serkentő energiákkal való feltöltődés biztosítása ivás, 

fürdésés zuhanyozás során
- Érezhetően lágyabb és frissebb íz
- Vízkő kiküszöbölése és képződésének gátlása
- Csökkentett mosószerszükséglet
- A csővezetékek és berendezések védelme

GARANCIA

- 5 év garancia a működésre és a készüléktechnológiára
-  5 hónapos pénz-visszafizetési garancia a nem kielégí-

tő hatékonyság esetére

„Minden dolog princípiuma a víz, mert a víz az, amiből 
minden kiindul és amelybe minden visszatér” (milétoszi 
Thalész)

„A víz barátságos elem annak, aki ismeri, és otthon van 
benne.” (Johann Wolfgang von Goethe)

„A víz minden dolgok forrása.”

(milétoszi Thalész)

UMH LIVE SZÉRIA
-  Sokoldalú készülék, amely közvetlenül a 

csapra csatlakoztatható a konyhában és a 
fürdőszobában, illetve a zuhanycsőre, az 
udvari csapra és egyéb vízvételi helyekre.

- Víz a forrásvíz szerkezetével
-  Ideális utazás során (egy utazó szettben 

forgalmazzuk)
- Ezüst bevonattal

UMH PURE SZÉRIA
-  Optimális energetizáló kiegészítő 

a meglévő s zűrőrendszerekhez
- Víz a forrásvíz szerkezetével
-  Kapható 3/8“-os menettel és szükség 

szerinti speciális adapterrel

UMH MASTER SZÉRIA
-  Biztosítja a ház teljes vízellátó rendszeré-

nek táplálását energetizált vízzel
-  Vízkő elleni optimális védelem az egész 

házban
-  Stimulálja a növények fejlődését és  

javítja az állatok egészségét
-  Csökkentett mosó- és tisztítószer- 

szükséglet
- A beépítést minősített szakember végezze
-  Kapható méretek: 

1/2“, 3/4“, 1“, 5/4“, 6/4“ és 2“

UMH POOL SZÉRIA 
úszómedencékhez
- Víz a forrásvíz szerkezetével
- Hosszabb ideig friss víz
-  A serkentő energiákkal tölti fel a 

fürdőzőket
-  A kezelt víz kevesebb bőrirritációt 

eredményez
-  Jelentős megtakarítások a vegyszer-

költségekben
-  Védelem a vízvezetékeknek, csökken-

tett vízkőlerakódás
- Karbantartásmentes
- Kapható méretek: 6/4“ és 2,5“

UMH HEAT SZÉRIA
fűtési rendszerekhez
-  Hatékony megoldás a padlófűtési rendszerek-

ben és fűtési körökben keringtetett víz energe-
tizálására

- Védi a fűtési kör vezetékeit az eltömődéstől
-  A padlófűtés serkentő energiákkal tölt fel az 

UMH technológia révén
- Növeli a lakóterek energetikai minőségét
- A fűtővíz több éven keresztül tiszta marad
-  Legalább 5%-os megtakarítás a fűtési 

költségekben
- Karbantartásmentes
- Kapható méretek: 1“, 5/4“, 6/4“, 2“, 2,5“ és 3“
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