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I.UVOD
Spoštovani kupec, veseli smo, da ste se odločili za nakup magnetnega kozarca VitaLife.
Stekleni magnetni kozarec VitaLife je pripomoček, ki je vpisan v Register medicinskih
pripomočkov pod št. 2935 (odločba JAZMP Sloveniji št. 310-85/2018-7 od 21.01.2019),
ima
oznako in patentiran. Magnetni kozarec VitaLife izboljšuje strukturo in
kakovost običajne pitne in negazirane malo mineralizirane vode (slika 1, 2).
Magnetno vodo uporabljamo za krepitev zdravja odraslih, preventivo bolezni, krepitev
imunskega sistema, tudi za zdravljenje bolezni prebavnega trakta (ne v akutni fazi)
odraslih in otrok (starejših od 8. let) po predhodnem posvetu z zdravnikom. Uporaba
magnetnega kozarca VitaLife v medicinske namene se glede na zdravstvene težave
razlikuje v trajanju uživanja magnetne vode in je odvisna tudi od stanja organizma.
Pozitivni učinki magnetne vode na zdravje so dokazani z eksperimentalnimi in kliničnimi
študijami. Pravilna uporaba magnetne vode iz magnetnega kozarca VitaLife ne povzroča zapletov in neželenih učinkov,
vendar njena uporaba ne nadomešča zdravniške oskrbe, rehabilitacijskih metod in terapije, ki je predpiše zdravnik. V vseh
primerih se vedno posvetujte z osebnim zdravnikom.
Magnetni kozarec VitaLife je izdelan iz ekološkega materiala – stekla. V dno magnetnega kozarca VitaLife je vgrajen
magnetni sistem s posebno konfiguracijo magnetnih silnic (slika 1), ki omogoča magnetno obdelavo običajne pitne ali malo
mineralizirane vode, kar izboljšuje njene lastnosti – strukturo in kakovost (slika 2). Voda iz magnetnega kozarca VitaLife
postane biološko pozitivna in deluje blagodejno na zdravje ljudi. Ugodno deluje tudi na rastline.

Slika1. Magnetni kozarec VitaLife.;

Slika 2. Vpliv magnetnega polja na strukturo vode.

1-telo kozarca,

1 - voda, 2 - magnetno obdelana voda, 3 - dipoli vode,

2- magnetni sistem, vgrajen v dno kozarca.

4 - magnetni sistem, 5 - silnice magnetnega polja,
6 - smer krožnega gibanja vode.

Učinki magnetne vode:









Krepi zdravje
Deluje preventivno
Pomaga pri stresu
Stabilizira celične membrane
Krepi imunski sistem
Zmanjšuje vnetja
Normalizira delovanje želodca, žolčnika, jeter, črevesja
Znižuje povečan pH želodčnega soka

Uporaba magnetne vode v skladu z navodili za uporabo ne povzroča zapletov in neželenih stranskih učinkov. Stranski učinki
pri skupni uporabi magnetne vode in zeliščnih čajev ter drugih metod zdravljenja niso bili ugotovljeni. Kljub temu delovanje
magnetne vode ne nadomešča zdravniške oskrbe, rehabilitacijskih metod in terapije, ki je predpiše zdravnik. V vseh primerih
se vedno posvetujte z osebnim zdravnikom.
Uporabo magnetne vode priporočamo kot preventivno za krepitev zdravja odraslih v športnih centrih, spa centrih,
kozmetičnih salonih in v vsakodnevnem življenju. Magnetna voda ugodno deluje na potek zdravljenja bolezni prebavil
odraslih in otrok (starejših od 8 leta), vendar svetujemo v vsakem primeru posvet z zdravnikom v zdravstveni ustanovi ali
zdravilišču.
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II.

PRIPRAVA MAGNETNE VODE

Priprava pitne magnetne vode
mineralizirane magnetne vode:

ali

negazirane,

malo

1. magnetni kozarec do polovice napolnimo z vodo s
temperaturo med 20 in 25 stopinj Celzija
2. mešamo ročno z gibi kozarca v krogu, vedno v smeri
urinega kazalca od 30 do 60 sekund,
3. ali mešamo z žličko v smeri urinega kazalca od 30 do 60
sekund.
Na tak način izboljšamo kvaliteto in strukturo vode (slika 2).

III.

UPORABA MAGNETNE VODE ZA ODRASLIH

Za krepitev zdravja odraslih, preventivo bolezni in krepitev imunskega sistema:
1.
2.
3.

prvih 3-5 dni priporočamo uživanje 50-100 ml magnetne vode pred jedjo 2 do 3 krat na dan.
nato pijte 3-4 tedne 100-200 ml magnetne vode pred jedjo 2 do 3 krat na dan.
postopek je priporočljivo ponoviti 2 do 3 krat na leto.

Za zdravljenje bolezni prebavnega trakta pri odraslih po posvetu z zdravnikom priporočamo:
v primeru zmanjšane kislosti želodčnega soka
1.
2.
3.
4.

prvih 3-5 dni 30 minut pred jedjo uživati 50-100 ml običajne pitne magnetne vode ali negazirane, malo
mineralizirane magnetne vode 2 do 3 krat na dan
nato nadaljevati z uživanjem 2 do 3 krat na dan 100-200 ml
Kura traja 3-4 tedne.
Postopek je priporočljivo ponoviti 2 do 3 krat na leto.

v primeru normalne ali povečane kislosti želodčnega soka
1.
2.
3.
4.

neposredno pred jedjo prvih 3-5 dni uživati 50-100 ml običajne pitne magnetne vode ali negazirane, malo
mineralizirane magnetne vode 2 do 3 krat na dan
nato nadaljevati z uživanjem 2 do 3 krat na dan 100-200 ml
Kura traja 3-4 tedne.
Postopek je priporočljivo ponoviti 2 do 3 krat na leto.

IV.

UPORABA MAGNETNE VODE PRI OTROCIH

Zdravljenje bolezni pri otrocih priporočamo začeti po 8. letu
v primeru zmanjšane kislosti želodčnega soka.
1.
2.
3.
4.

odmerki magnetne vode morajo biti manjši.
na začetku zdravljenja morajo otroci 2-3 dni piti negazirano malo mineralizirano magnetno vodo v majhnih
odmerkih (1/2-1/3 celodnevnega odmerka) 30 minit pred jedjo
nato v količini 3 ml/kg telesne teže, 2 do 3 krat na dan.
trajanje terapije je 3-4 tedna.

v primeru normalne ali povečane kislosti želodčnega soka.
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5.
6.
7.
8.

odmerki magnetne vode morajo biti manjši.
na začetku zdravljenja morajo otroci 2-3 dni piti negazirano malo mineralizirano magnetno vodo v odmerkih 1/2-1/3
celodnevnega odmerka neposredno pred jedjo 2 do 3 krat na dan.
nato v količini 3 ml/kg telesne teže, dva do trikrat na dan.
trajanje terapije je 3-4 tedna.

Magnetni kozarec Vitalife je samo pripomoček za samopomoč ob zdravniški oskrbi ali v rokah zdravstvenega osebja in ne
more nadomestiti zdravniških posegov, rehabilitacijskih metod in terapije, ki je predpiše zdravnik. Je učinkovita dopolnilna
metoda zdravljenja.

V. INDIKACIJE
1.
2.
3.
4.

Krepitev zdravja odraslih
Preventiva bolezni in krepitev imunskega sistema
Bolezni prebavnega trakta (ne v akutni fazi) odraslih in otrok (starejših od 8. let) po posvetu z zdravnikom.

VI. KONTRAINDIKACIJE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Akutna stanja
Akutna okužba
Povišana telesna temperatura
Maligna obolenja
Sistemske bolezni krvi
Epilepsija
Kalkulozni holecistitis
Nosečnost (relativno)
Implantirani organi
Srčni spodbujevalnik
Novorojenčki in otroci do 8. leta

VII. PREVIDNOSTNI UKREPI
1.
2.
3.

Sladkorni bolniki
Oslabljeno delovanje ledvic
Bolezni ven

Če dvomite glede uživanja magnetne vode, se posvetujte z osebnim zdravnikom.

VIII. VARNOSTNA OPOZORILA ZA VAŠE ZDRAVJE
Pravilna uporaba magnetne vode iz magnetnga kozarca VitaLife ne povzroča zapletov in neželenih učinkov. Stranski učinki
pri skupni uporabi magnetne vode in zeliščnih čajev ter drugih metod zdravljenja niso bili ugotovljeni Za preprečevanje
morebitnih stranskih učinkov (na primer, pri povečani občutljivosti) je na začetku kure priporočljivo 2-3 dni piti običajno pitno
magnetno vodo ali negazirano, malo mineralizirano magnetno vodo v majhnih odmerkih (1/2-1/3 celodnevnega odmerka).
Klub temu se lahko občasno zaradi vzpostavljanja prvotnega stanja in ravnovesja v telesu pri zdravljenju kroničnih
zdravstvenih stanj za kratek čas pojavi občutek določenega nelagodja. V takem primeru prenehajte z uporabo magnetne
vode in nadaljujte z njenim pitjem po 3-4 dneh.
O uporabi magnetne vode za zdravljenje bolezni prebavil se predhodno posvetujte z zdravnikom. Delovanje magnetne vode
ne nadomešča zdravniške oskrbe, rehabilitacijskih metod in terapije, ki je predpiše zdravnik.

IX. NEGA MAGNETNEGA KOZARCA VitaLife IN SPLOŠNA OPOZORILA
1.
2.
3.

Za magnetni kozarec VitaLife je primerno samo ročno pranje.
Pred prvo uporabo magnetni kozarec VitaLife očistite z detergentom za pomivanje posode in dobro splaknite s
čisto vodo.
Poškodovan magnetnikozarec je potrebno oddati v Zbirni center za posebne odpadke.
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X. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE MAGNETNEGA KOZARCA VitaLife
Material
Indukcija magnetnega polja magnetov na dnu kozarca
(mT)
Prostornina (ml)
Dimenzije (mm)
Teža (g)
Pogoji uporabe
Skladiščenje, transport
Klasifikacija izdelka po MDD
Varnostni razred

kristalin
50-100
300
kozarec 90x75x100 ,
kozarec v škatli 95x95x112
kozarec 326+ 4,4
kozarec v škatli 369+4,0
+20 - +25˚C; 5-80% RH
-10 - +50˚C; 5-95% RH
Class I
I

Komplet magnetnega kozarca VitaLife vsebuje:



Magnetni kozarec VitaLife, pakiran v papirnato škatlo.
Embalažo za shranjevanje s kratkim navodilom za uporabo

XI. GARANCIJA IN SERVISNI POGOJI
Za magnetni kozarec VitaLife velja enoletna garancija ob predložitvi računa.

Model: VitaLife magnetni kozarec,
Država porekla: Slovenija (EU)
Serijska številka 01

Leto proizvodnje: 2018

Datum izdaje 07.03.2018

Proizvajalec: Boris Laptev s.p. (proizvodnja in trženje medicinskih pripomočkov) Novo Polje, cesta VII/33, 1260 LjubljanaPolje, Slovenija E-mail: bornovo@gmail.com
Prodajalec ____________________________
Datum prodaje (žig in podpis prodajalca):____________

