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Společnost se zabývá principy zdraví 
fyzického těla, založené na účinných 
prostředcích posilujících přirozenou 

regeneraci našeho organismu.
 Pro duševní pohodu, minimalizaci 

stresové zátěže vyvíjíme, vyrábíme a 
distribuujeme technologii 

PROMETHEUS ŽIVÁ VODA
založenou na posvátné geometrii ve 

spojení s unikátními vlastnostmi 
křemičitého skla.

K D O  J S M E PROMETHEUS 
ŽIVÁ VODA

Kouzlo vody je 
před námi 

pečlivě utajeno 
celá staletí.  

Čím je voda pro 
nás důležitá a co 
je to vlastně živá 

voda?



ŽIVÁ VODA - jedná se o přirozený stav vody, 
kterého je dosahováno díky velkým tlakům a 
spirálovitému  pohybu  vody  při  vyvěrání  ze 
zemského podloží. Díky tomuto principu se u 
vyčerpané  povrchové  vody,  obnovuje  její 
správná  hexagonální  krystalová  mřížka, 
obnovují se kovalentní vazby atd., na povrch 
se  tedy  vrací  voda  s  tzv.  uspořádanou 
strukturou.

Existuje  mnoho  informací  o  strukturované 
vodě a jejím působení na lidský organismus.

Strukturovaná  voda  je  lehce  vstřebatelná 
buňkami našeho těla, aktivuje tělní tekutiny, 
je nejlepší  možný  antioxidant, který  pomáhá 
tělu  vylučovat  všechny látky,  které  se  v  těle 
jinak usazují a způsobují nám velké problémy. 

PŘESVĚDČTE SE SAMI

Koule - optické křemičité sklo české produkce.   
Logo PROMETHEUS 20-ti stěn s 3 orbity.

P R O M E T H E U S  Ž I V Á  V O D A

zařízení přirozeným způsobem, bez externího zdroje, obnovuje původní vlastnosti pramenité vody. 
Normalizuje PH, zkvalitňuje povrchové napětí vody a mění anorganické látky obsažené prakticky ve 

všech dnes dostupných zdrojích vody na organické. 

Této pro tělo a mysl blahodárné struktury vody je pomocí zařízení 
PROMETHEUS dosahováno zvýšením tlaku a zrychlením pohybu vody 
po oblých plochách křišťálových kuliček, kdy vzniká silné přirozené 
torzní pole. Voda je díky tomuto principu schopná okamžitě přijmout 
velké množství energie, křemíku a dalších pro tělo potřebných látek, 
které následně přejímá lidský organismus. Logo PROMETHEUS dodává 
celému procesu široké spektrum pro tělo potřebných frekvencí. 

U vody je popsaných efektů dosahováno díky soustavě kuliček z 
křemičitého skla uzavřených ve válci, který se připojí na běžný 
vodovodní řád. Většina lidí, kteří již užívají zařízení PROMETHEUS ŽIVÁ 
VODA, potvrzují tento jev již po prvním napití, kdy se voda stane 
chutnější, energetická, úplná, vitální …  

Pravidelné užívání takto upravené vody má vysoce kladný vliv na 
fungování trávicího traktu a tělní detoxikační procesy. Buňky 
našeho těla přijímají výrazně větší množství vody ve tvaru H302 což 
znamená,, že vzniká větší množství tzv. vodní plazmy, kterou naše buňky 
“pijí”. Tento efekt se velmi rychle projevuje na kůži, kde po ukončení 
detoxikačního procesu dojde k viditelnému omlazení. Dostavují se 
pocity vyšší sytosti což umožňuje přirozené snížení příjmu potravy 
bez pocitu hladu, což má za následek přirozenou redukci váhy. 

Zařízení nevyžaduje žádný externí zdroj energie a proto zároveň není 
nijak omezena jeho životnost. 


