Termalna voda pri vas doma!
Sestava vode Laško in
oblike njenih kristalov
kažejo na to, da naša
termalna voda izžareva
močno življenjsko energijo,
ima pozitiven, spodbujevalni vpliv
na človeka, deluje dobrodejno na
psiho in ravnovesje med dušo in
telesom. S svojimi dražljaji deluje
na uravnovešenje in utrjevanje
organizma. Voda pomaga pri
razstrupljanju telesa, zmanjšuje
njegovo zakisanost, deluje blago
odvajalno, zboljšuje biološko okolje
celic in medcelično komunikacijo.

Zaradi vseh navedenih pozitivnih in
spodbujevalnih lastnosti termalne vode
Laško jo priporočamo tudi za pitje. Vsak
lahko pije termalno vodo Laško po lastni
presoji. V energijskem smislu za pitje
priporočamo do 2 litra vode dnevno.
Količina vode naj bo razdeljena v manjše
odmerke po 2 dl preko celega dneva. Vodo
pijemo po požirkih. Preden vodo popijemo,
jo nekaj časa zadržimo v ustih.

ZNAČILNI BALNEOLOŠKI
PARAMETRI
Kationi
Amonij NH 4 +
Aluminiij Al3+
Kalcij Ca 2+
Kalij K+
Litij Li+
Magnezij Mg 2+
Mangan Mn2+
Natrij Na +
Stroncij Sr2+
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Pitnik termalne vode se nahaja v obeh hotelih.
Steklenice s termalno vodo in kozarce lahko kupite
v kavarnah Thermane Laško.

Zdravilne lastnosti vode Laško so se skozi
desetletja dokazovale pri uporabi vode v
terapevtske namene pri balneoterapiji.
Najnovejše raziskave pa so pokazale, da je voda
Laško primerna tudi za pitje.
Raziskave, opravljene na Inštitutu Bion, so
pokazale, da ima laška termalna voda zelo
kvalitetno biopolje in s tem nedvomno pozitivno
vpliva na biopolje organizmov, kar je pomembno
tako pri rekonvalescenci kot pri regeneraciji in
zdravljenju.
Dobrodejno ionsko sestavo je potrdila temeljita
kemijska analiza, opravljena v Kanadi.
Pozitivnost subtilnega polja vode Laško
kažejo tudi stabilni in lepo oblikovani kristali,
ki so jih naredili in slikali na inštitutu Bion. Pri
interpretaciji kristalov so izhajali iz ugotovitev
dr. Emota, da obstaja korelacija med obliko
kristala in vsebino informacije. Kristali naše
vode so izredno lepo oblikovani in pravilnih
oblik s heksagonalno strukturo, za kar pravi
dr. Emoto, da je bistveno za izražanje pozitivne
informacije.

