1995 presenterade ryska vetenskapsmän sin forskning om vattenmolekylens
elektromagnetiska vågor och deras svängningstal. Detta ledde till utvecklingen
av hur man hur man med hjälp av svaga elektromagnetiska vågor kan påverka
vattenmolekylernas oscillation eller svängningsrörelser. Detta är bakgrunden
till Aquaton, som med hjälp av lågintensiva elektromagnetiska UHF-vågor kan
påverkar vattenmolekylernas svängningsrörelser. Trots att dessa
elektromagnetiska vågor är mycket svaga, har de en stark biologisk inverkan,
utan att ge biverkningar. Styrkan hos Aquatons utstrålning är högst 16 x 10-8
watt. Det är tusen gånger mindre än strålningseffekten från en mobiltelefon.
Därför är den lämplig också för personligt bruk.
Vid problem med hälsan och vid olika sjukdomar avviker resonansfrekvensen
hos vattenmolekylerna från det normala vid det drabbade området. Det kan då
handla om problem från komplexa sjukdomar till rynkor i ansiktet. Med åldern
förändras vattenmolekylernas frekvens i kroppen och i huden, varvid ett
optimalt tillstånd ej längre råder med påföljd att t.ex. huden blir ”torrare”,
tunnare och skrynkligare

Bilden visar resonansfrekvensen hos en vattenmolekyl som med hjälp av
Aquaton återställs till ett optimalt tillstånd.
Den mänskliga kroppen består till ca 75 % av vattenmolekyler. I den miljön
förekommer alla biokemiska processer, som ämnesomsättningen och alla
andra biologiska processer som äger både fysiska och psykiska. Alltså allt som
händer i kroppen sker i samklang med och närvaro av vattenmolekyler. Och är
dessa i optimalt aggregationstillstånd bibehålls hälsa och sjukdomar och besvär
av allhanda slag uppstår inte.
Aquaton är avsedd för att behandla en rad inflammatoriska och degenerativa
tillstånd i kroppen. Behandlingen verkar avstressande, smärtstillande,
kärlutvidgande (vasodilaterande) och den främjar immunförvaret på olika sätt.
Aquaton kan användas för återhämtning efter skador, kirurgiska ingrepp och
vid behandling av kroniska sjukdomar orsakade av degenerativa förändringar i
kroppens vävnader. Apparaten återställer molekylära mekanismer,
upprätthåller homeostas (jämvikt) hos livgivande processer i kroppen både

intracellulärt och intercellulära. Den ökar också kroppens förmåga att motstå
miljöpåfrestningar och dess följdverkningar.
Det är vidare visat att behandling med Aquaton har god inverkan vid
urogenitala sjukdomar som drabbar njurar, urinblåsa och urinrör, som
urinvägsinfektioner och inte minst inflammation i prostata. God effekt har
också visats vid behandling av sjukdomar och besvär i det kardiovaskulära
systemet, som högt blodtryck och kronisk syre- och näringsbrist i hjärnan samt
vid rehabilitering efter stroke och hjärtinfarkt. Likaså är behandlingseffekten
stor vid inflammatorisk luftvägssjukdom som bronkit och lunginflammation och
vid ör-näs-halssjukdomar och besvär som bihåleinflammation,
lymfkörtelinflammation och dövhet. Goda resultat år också visade vid
sjukdomar i mag-tarmkanalen som magsår, magkatarr och sår i
tolvfingertarmen. Andra framgångsrika behandlingsområden med Aquaton är
hudsjukdomar, som eksem och skleros jämte ledsjukdomar som artrit, artros,
ländryggssmärta, frusen skuldra och stukning. Även vid sjukdomar i det perifera
och centrala nervsystemet bidrar Aquaton till förbättringar. Vidare påskyndar
apparaten återhämtning efter hård fysik ansträngning. Den motverkar också
allergier och sömnlöshet.
Behandling med Aquaton har sålunda en positiv effekt på inre organ och
kroppsdelar och återställer normala funktioner av sjuka organ och system hos
de flesta kända sjukdomar. Detta är visat vid mer än 150 publicerade
vetenskapliga studier och kliniska försök på sjukhus under 14 år. Apparaten
används idag vid ett flertal sjukhus i Ryssland och mer än 40000 patienter har
behandlats. Projektet med lanseringen, utanför Ryssland, av den patenterade
teknik som Aquaton använder sig av är i sig en världsnyhet. Dokumenten kan
granskas hos Rysslands Hälsoministerium.
Man kan givetvis också behandla sig med Aquaton hemmavid i förebyggande
syfte, så att man optimerar sin hälsa och bromsar åldrandet. Behandlingen är
helt riskfri och den påverkar bara områden där vattenmolekylernas frekvenser
är ur balans. Och detta ger inga biverkningar överhuvudtaget.

Tillverkningen av Aquaton äger rum med hjälp av modernaste sammansättnings- och testapparatur hos Telemak LCC i Saratov i Ryssland. När denna
manual skrevs hade man mer än tre års erfarenhet av användning vid sjukhus i
Saratov. Telemaks e-postadress är market@telemak-saratov.ru

