Allmänna rekommendationer vid användning av Aquatone
och Aquatone Pro

Behandlingar med Aquatone utförs inte bara när man har hälsobesvär utan
även när man vill ta bort stagnationer från kroppen, rensa kroppen och bromsa
åldrande processer. Behandlingarna kan göras relativt regelbundet med några
dagars mellanrum efter vissa kurer eller behandlingsomgångar av konkreta besvär.
1. Behandlingstid med Aquatone bör inte överskrida 1,5-2 timmar per dag.
Det Rekommenderas också att efter 15-30 minuter användning gör en paus på
minst 1 timme, helst 2-3 timmar. Detta för att ge kroppen tid att omvandla vibrationerna biokemiskt.
2. Efter en behandlingskur, som kan vara mellan 2 veckor och en månad,
måste man göra en paus på 5-6 dagar.
3. Vid behandlingar med Aquatone kan det ibland uppstå olika reaktioner
(trötthet, illamående, feber), oftast hos äldre personer eller människor med mycket föroreningar i kroppen. Sådana reaktioner är bara ett tecken på utrensning,
och man minskar då behandlingstiden till 30 minuter per dag. Vid starka reaktioner rekommenderas att göra uppehåll med behandlingarna 2-3 dagar och
därefter minska behandlingstiden till max 30 minuter per dag under 2 veckor.
Vid reaktioner rekommenderas att du dricker mer vatten under dagen.

Behandlingar av Aquatone och Aquatone Pro

Alla Aquatones ”modes” har samma resonansfrekvens och återställer vattnet i
kroppen till normalt läge. Så fort vi riktar apparaten mot ett organ eller en
kroppsdel, så kommer vattnet i organet eller kroppsdelen att struktureras tillbaka till sitt ursprungliga läge. Och det är ju just det som är så unikt med Aquatone - det bättre strukturerade vattnet förbättrar de biokemiska reaktionerna
samt hjälper immunsystemet att fungera effektivare. För att få bättre effekt så
har man skapat de olika moden. Det innebär att apparatens resonansfrekvens
kommer till kroppen med olika hastighet, de gungar fram, långsammare eller
fortare beroende på vilket problem eller organ det gäller. Med mer resonans blir
statusen alltid bättre, så det är omöjligt att göra fel. Det är bara en fråga om det
blir mer eller mindre effektivt.
Förslagen på vilka modes som används vid vilket tillfälle kommer från erfarenheter gjorda på olika kliniker och sjukhus. Min åsikt är att det är bra att prova
sig fram och växla mellan olika modes eftersom vi alla är individer med olika
förutsättningar.
Rekommendationerna för behandlingar med Aquatone visas i schemat på andra
sidan. Där finns förslag på behandling av olika hälsobesvär. Det ”Mode” som
står först används lite oftare.
For att strukturera dricksvatten - använd Level 3, Mode 3.

