Uitleg van de verschillende

VitaJuwel edelsteenstaven

Watergenot €74,95
Sodaliet – bergkristal
“U bent niet ziek, u bent dorstig”, beweert de beroemde Amerikaanse arts Dr. Batmanghelidj in zijn
boeken. Want veel mensen vinden het moeilijk om genoeg te drinken en zij kennen het natuurlijke
dorstgevoel niet meer. Haal het terug! Uw lichaam zal u uit dankbaarheid met
onvermoede positieve „bijeffecten” belonen!

Diamantmelange €249,95
Ruwe diamant – bergkristal
De diamant is de hardste van alle edelstenen en werd al door de oude Grieken en Egyptenaren als
koning der edelstenen vereerd. Er werd gezegd, dat de drager ervan goddelijke glans, hoogste
reinheid en verhevenheid verleend werd. Ook vandaag slaan de experts de harmonierijke trilling en
de unieke kracht van de diamant hoog aan. Vermeldenswaard is de bijzondere smaak van dit
edelsteenwater, die misschien al het andere in de schaduw zet, wat u tot op heden met water in
verband bracht.

Inspiratie €139,95
Lapislazuli - rutielkwarts
Creatieve ideeën veranderen de wereld. Ook u kunt met nieuwe, creatieve ideeën uw leven
verrijken en uw toekomst de beslissende „kick“ geven.
Zowel de betoverende aanblik van de excellente edelstenen, als het genot van VitaJuwel –
Inspiratie – edelsteenwatermelange kunnen u tot nieuwe inzichten inspireren en aanzetten om
nieuwe wegen te gaan.

Wellness – basismelange €59,95
Bergkristal – rozenkwarts – amethist

Deze edelsteenmenging wordt door experts „basismelange‟ genoemd en universeel gebruikt om
water te energetiseren. De energierijke trillingen geven het water – zoals in de natuur – de
eigenschappen van gezond en vitaal bergbronwater terug. De zachte, aangename smaak van dit
edelsteenwater vervolmaakt het positieve belevenisspectrum op zinnenstrelende wijze.

Fit en slank €74,95
Bergkristal – rode japsis – magnesiet

U wilt uw gewicht verminderen of uw algehele conditie verbeteren? En u wilt een beetje hulp voor
een optimale stofwisseling? Naast beweging en een evenwichtige voeding kan u niet beter
ondersteund worden dan door veel gezond, zuiver en vitaal water. Neem het edelsteenwater „fit en
slank‟ als vast bestanddeel op in uw goede voornemens – en laat u verrassen!

Innerlijke reinheid €87,95
Aquamarijn – bergkristal

Voor een stabiele gezondheid is een goed werkend reinigingsproces in ons lichaam nodig. Geen
andere drank dan dit zuivere, van schadelijke stoffen ontdane en energierijke water is beter voor
de omvangrijke taken van ons lichaam geschikt. Een mooi bijeffect: innerlijke
reinheid kan je ook aan de buitenkant zien!

Huidverzorging €87,95
Rozenkwarts - amethist – aventurijn
De lichaams- en schoonheidsverzorging van binnen. Natuurlijk worden we ouder, maar we hoeven
er dan niet oud uit te zien! Een frisse, gladde huid staat voor jong en gezond en dat willen we lang zo
houden. Genoeg slaap, voeding rijk aan vitaliserende stoffen en voldoende zuiver water zijn daarbij
essentieel. Net zo belangrijk is het om onze huidcellen zo goed mogelijk te verzorgen, te reinigen en
het bindweefsel strak te houden. Talrijke cosmeticastudio‟s zijn overtuigd en he bben „VitaJuwel
Huidverzorging“ reeds als vast
bestanddeel in hun schoonheidsprogramma opgenomen.

Regeneratie €87,95
Smaragd - bergkristal
Er zijn veel manieren om het immuunsysteem te versterken en de lichaamseigen
zelfgenezingskracht bij infecties en ontstekingen te ondersteunen. Beïnvloed heel eenvoudig en
elke dag uw gezondheid – drink zuiver, gezond water!

Op gang komen €87,95
Melkopaal - chalcedoon - mosagaat
Innerlijk en uiterlijk op dreef zijn is voor veel mensen een toestand van grote harmonie met zich
zelf en de omgeving. Om onze innerlijke stromen te ondersteunen moeten zuurstof en
voedingsstoffen naar onze lichaamscellen versterkt worden aangevoerd en de afvoer van
afvalproducten gestimuleerd worden. Als onze lichaamsprocessen optimaal functioneren, wordt
het verouderingsproces vertraagd en de levensduur van de cellen verhoogd. Zuiver,
vitaal water kan dit proces heel goed ondersteunen.

Harmonie €74,95
Rozenkwarts
Een goede balans tussen lichaam en ziel is vaak de basis voor gezondheid en vitaliteit.
Voedingswetenschappers adviseren, om dagelijks 2 tot 3 liter water te drinken, afhankelijk
van het lichaamsgewicht. Een gepaste hoeveelheid zuiver en vitaliserend water bevordert deze
toestand, die tegenwoordig met het begrip „Wellness“ wordt verbonden.

Vuur van sensualiteit €99,95
Granaat - bergkristal
Stelt u zich maar open voor de schoonheid en de prikkeling in deze wereld. Zet onnodige schroom
aan de kant en verdiep uw waarneming ten opzichte van uzelf en anderen De werking van de
granaat is in veel publicaties beschreven, VitaJuwel geeft het de naam „vuur van sensualiteit“. Vind
met deze edelsteenmelange uw eigen zinnelijkheid terug of geef hem bijv. als prachtig en zeer
bijzonder huwelijksgeschenk.

5 Elementenmelange €74,95
Amethist - chalcedon - Oceaan Jaspis – versteend hout - rozenkwarts
In navolging van de traditionele Chinese filosofie, die het leven als een eeuwige verandering
beschrijft, worden aan elk van de vijf elementen (water, metaal, aarde, lucht en vuur) bepaalde
levensaspecten toebedeeld. De Vijf Elementen Melange heeft voor ieder van deze aspecten (bijv.
nieuw begin, ontwikkeling, evenwicht, retraite en levenskracht) een passende
edelsteen, die de kwaliteit van het element belichaamt.

Sunny Morning €99,95
Bergkristal - sinaasappelcalciet
Wie heeft niet eens de vrolijkmakende en bemoedigende fascinatie van een zonsopgang beleeft? Met
een glas VitaJuwel - Sunny Morning - edelsteenwater kunt u nu elke dag, ook op bewolkte dagen,
deze krachtige stemming in uw bewustzijn oproepen en blij en enthousiast de dag starten, resp.
nieuw beginnen.

Haliet zout €99,95
Haliet zout
Water en zout zijn de twee belangrijkste elementen van een goed functionerende celstofwisseling.
Helder als een kristal, sterk als een diamant. Haliet dankt zijn unieke kristalstructuur aan een
meesterwerk van de natuur. Hij wordt ook wel "Koning zout", genoemd, omdat in de oudheid Haliet
werd gebruikt als bakstenen en als geneeskrachtige stenen. Het Haliet zout voegt een hoge
energetische waarde toe aan het water. Het positieve neveneffect van deze bijzondere melange is
dat je veel dorst krijgt, waardoor je meer wenst te drinken…..hetgeen bijdraagt aan de
waterhuishouding van het lichaam, aangezien de meeste mensen bij lange na niet aan de aanbevolen
hoeveelheid water per dag komen.

Masaru Emoto kristallen

Passie €87,95 carneool – haliet
VitaJuwel en dr. Masaru Emoto, een doel: mensen bewust en gepassioneerd maken voor vitaal & levend
water!
Een unieke combinatie van heldere carneool, de steen van het leven voor de oude Egyptenaren en
haliet, het zout der koningen. Deze samenstelling zal een blijvende indruk achterlaten. Carneool neemt
in de edelsteengenezing een prominente rol in. Deze fascinerende edelsteen staat als krachtig symbool
voor “joie de vivre”. Laat dit prachtige mengsel vreugde en passie brengen met elke slok die u tot u
neemt.

Visie €139,95 edelschungit – bergkristal
“Hij die zijn doel kent zal de weg vinden! "(Lao-tzu).
Visionairen hebben een goed beeld van wat een lange weg lijkt te zijn voor de meesten. Edelschungit is
voor veel deskundigen een juweel van een andere planeet! In de ongerepte Russische Karelië regio
wordt deze bijzondere edelsteen al eeuwenlang met succes gebruikt voor v italisering voor het
drinkwater. Beleef het water op een voor u onbekende manier en til uw ideeën en doelstellingen naar
een ander niveau! Praat er met je vrienden over en deel de gemeenschappelijke visie van dr. Masaru
Emoto en VitaJuwel.

Gouden Mome nten €259,95 rijngoud – haliet – granaat
Gouden momenten zijn van die momenten waarop de tijd even stil staat. Even pauzeren en je bewust
zijn van waar het echt om gaat zonder de beperkingen en stress van het dagelijkse leven.
Deze momenten zijn zeldzaam en goud waard. De bijzondere schoonheid van deze melange heeft
VitaJuwel alswel dr. Masaru Emoto diep geraakt.
De afbeelding van het waterkristal is bedoeld om de unieke eigenschappen van zijn bestanddelen te
herkennen: handgedolven goud uit de Rijn, haliet- “het zout der koningen” en een vurige rode granaat.
Met deze melange wordt u bij elk glas edelsteenwater aangemoedigd uzelf meer gouden momenten te
bezorgen.

Phiolino €42,95
Bergkristalgranaat – amethyst – granaat
Eindelijk kunt u uw drankjes ook onderweg op een hygienische manier energetiseren. Of u op reis
bent of aan een dineetje zit in een restaurant, de VitaJuwel phiolino past perfect in het
glas. Als u het kleine broertje van onze VitaJuwel ergens gebruikt, dan zal het niet lang duren tot het
moment dat de Phiolino u uit handen wordt genomen. Overal trekt deze kleine krachtpatser de
aandacht en nodigt mensen uit tot voor een interessant gesprek.

VitaJuwel Kids €87,95
rode jaspis - sodaliet - oranje calciet – agaat - aventurijn
De toverstaf voor kinderen…….
Edelsteenwater is gezond voor oud en natuurlijk ook voor de jonge kinderen. Frisdranken zijn enorm
slecht voor kinderen. De nieuwe toverstaf van vitaJuwel zorgt ervoor dat water weer spannend en
lekker gevonden wordt door kinderen. Michael Gienger ontwikkelde speciaal voor VitaJuwel een heel
bijzondere melange, speciaal voor kinderen.
De VitaJuwel Kids is gevuld met rode jaspis, sodaliet, oranje calciet, agaat en aventurijn. VitaJuwel Kids
bevordert het leervermogen en verhoogt het concentratievermogen.
VitaJuwel houdt “het juiste” in het oog. Bij de “gewone” VitaJuwel wordt €1,- besteedt aan Fair Trade
Minerals, bij VitaJuwel Kids gaat €1,- rechtstreeks naar de kinderdroom Duitsland. Dit is een stichting die
een laatste wens in vervulling laat gaan voor kinderen met kanker.

VitaJuwel handgeblazen Karaf € 34,95

VitaJuwel Ketting tbv karaf € 9,95

Wijn giftset “Infinitum” €114,95
Amethist - bergkristal
Geselecteerde wijnhuizen en professionele sommeliers hebben hun wijnen gevitaliseerd met
VitaJuwel. Ze stonden versteld van het resultaat, de smaakpapillen van de sommeliers stonden te
juichen. De VitaJuwel wijnstaaf zorgt voor behoudt van het karakter en creëert
tegelijkertijd soepele tannines, klaar om genuttigd te worden.
De VitaJuwel wijnstaaf is in een laboratorium getest en een fascinerende uitslag was het
gevolg.
De oude Grieken behandelden hun wijn al met amethist. Al ver vóór onze jaartelling,
herkenden en ervaarden ze de speciale effecten van de edelstenen.
Fysiek is dit verschijnsel gemakkelijk te verklaren.
Door de trillingen van de edelstenen krijgen de h2o-clusters een nieuwe harmonische orde.
Natuurlijk kunt u niet van een ondermaatse wijn een grand cru maken, maar de wijnstaaf geeft
een unieke en smaakvolle afwerking. Het smaak- en kwaliteitsverschil heeft elke twijfelaar
overtuigd. Proef en ervaar zelf!

Gran Fontana €299,95
Bergkristal – rozenkwarts – amethist
Een bijzonder paradeplaatje in de collectie van VitaJuwel Edelsteenwater.
De VitaJuwel Gran Fontana, bijzonder prikkelend door zijn design en functioneel door door zijn 5 liter
inhoud en praktische tapkraantje. Altijd voldoende vitaal drinkwater voorradig.
De VitaJuwel Gran Fontana is tevens uiterst geschikt voor de hotellerie en voor wellness centra. Door
zijn grootte en uitstraling is de VitaJuwel Gran fontana een eyecatcher van niveau. De enorme
edelsteenstaaf is gevuld met bergkristal, rozenkwarts en amethist.

VitaJuwel® - Edelsteenstaven zijn heel hygiënisch, eenvoudig schoon
te maken en probleemloos in gebruik. Gewoon in een glazen karaf
zetten, water erbij – en al na korte tijd (ca. 7 minuten) is het
edelsteenwater klaar.
Let op:Elke VitaJuwel® wordt van zuiver glas, zonder zware
metalen, met de hand gemaakt.
Gekeurd door Instituut Hagalis AG Internationaal werkzaam
laboratorium voor kwaliteitsanalyse.
De superieure kwaliteit van onze stenen wordt voortdurend
gecontroleerd door het Epi Instituut in Offenburg en Lapis Vitalis in
Ludwigsburg.
Fair Trade Minerals & Gems is een initiatief van Anja en Michael
Gienger ter bevordering van eerlijke handel in mineralen. Door
aankoop van dit product doneert u
€ 1,- aan Fair Trade Minerals.
Meer informatie op www.fairtrademinerals.de

