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*Processo ilustrativo
Molécula de água com 

nutrientes 
(cluster natural)

Mega cluster 
de água

O mega cluster é maior que a 
abertura da membrana da célula, 

não sendo absorvido por ela.

A célula possui aberturas na sua 
membrana para a entrada e saída  de 

água e nutrientes.

Ao receber as ondas 
de RF (ELF/PEMF), as 

moléculas de água são 
polarizadas e sofrem 

“agitação” de seus 
átomos, liberando as 

demais moléculas 
presentes no cluster.

As células conseguem 
absorver as moléculas de 

água com nutrientes e 
conseguem liberar os 

dejetos resultantes de sua 
nutrição.

Isso resulta na 
desintoxicação de seu 

organismo.

A molécula é 
absorvida pela 

célula, pois 
possui o mesmo 

tamanho 
biológico.

PROCESSO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA 

E NUTRIENTES PELA CÉLULA







Benefícios da Terapia da Água Corrigida.

• Ação anti inflamatória aliviando dores e diminuindo inchaços;

• Fortalece a energia vital do organismo aumentando a imunidade;

• Melhora a circulação sanguínea;

• Reduz o excesso de acido lático melhorando as condições durante e após os exercícios físicos;

• Possibilita maior comunicação entre as células nervosas;

• Elimina toxinas no organismo pela quebra de ligações moleculares da água diminuindo 
a acidez do sangue;

• Facilita a entrada de glicose nas células auxiliando nos casos de diabetes;

• Produz um aumento do fluxo sanguíneo nas extremidades;

• Combate a fadiga muscular diminuindo o excesso de ácido lático;

• Auxilia no tratamento da psoríase;
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