
Enkele Getuigenissen to any-

DE i9 WATERFLES 
Altijd gezond en vitaal water 
bij de hand 
11% meer energie 
25% minder stress 

door geïnformeerd Water * 
*: Institute of  Electrophotonic Berlijn 
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“ Lag het niet aan de Poznik TP gëinformeerde 
tag en het hierdoor bekomen levende water, 
dan zou ik vandaag niet meer leven” 

Martin Strel 
  Guiness Boek Wereld  
  Recordhouder zwem- 

  men van de lengte van  
  de Amazonerivier  (5268 

km) 
 
 
 

 

 

 

i91422 ® geïnformeerde producten 

zijn informatie-geëncodeerd via de 

originele Poznik TP technologie. Deze 

technologie werd door een team van 

eerste klasse uitvinders ontwikkeld en 

getest. Ze ontvingen 90 internationale 

erkenningen voor uitzonderlijke resul-

taten en worden aanzien als de voor-

lopers in hun vakgebied.  

De fles informeert water 
met positieve vibraties 
zoals prana's, mantra's, 
muziek, gedachten, ge-
beden, licht, getallen en 
kleuren. 

“Het water uit de I9 – waterfles smaakt heerlijk 

zacht en soepel. Ik drink er gewoon kraantjes-

water uit. Mijn behoefte aan water is –sinds ik 

de fles gebruik– duidelijk toegenomen. Enkele 

uren nadat ik dit water voor de eerste keer had 

gedronken, voelde ik een enorme boost van 

kracht en energie. Nu, na het water zowat 6 

weken gedronken te hebben, voel ik een stel-

selmatige toename van kracht in mijn lichaam. 

Ik neem de fles dan ook overal mee naartoe en 

maak ook mijn thee en soep met dit water.” 

Steven S.—België 



Welke eigenschappen 
worden gestimuleerd? 
Daar de fles oorspronkelijk bedoeld was 
voor sporters, werden 'atletische' eigen-
schappen verwerkt in de encodering van 
de silicon tag. Zo krijgt iedere i9bottle 
water gebruiker, naast de vibraties van 
muziek, prana’s en mantra’s, extra steun 
in de volgende gebieden: 
 
Kracht 
Energie 
Uithoudingsvermogen 
Vitaliteit 
Fitness 
Vorm 
Explosiviteit 
Balans 
Een goede fysieke conditie 
Een goede psychologische balans 
Rust 
Concentratie 
Winnen 
Overwinnen 
Niet-gelimiteerd zijn 
Netheid 
Plezier 
Geluk 
Precisie 
Vertrouwen 
Tactiek 
Beëindigen van wat je start 
Focus 
Vastberadenheid 
Leven 
Jeugdigheid 
Jezelf overstijgen 
Snelheid  
Beslissing 
Plezier 

De i9 waterfles 
De i9 waterfles is een glazen waterfles 
die water 'oplaadt' of 'informeert' door 
gebruik te maken van de internationaal 
gerenomeerde Poznik Technolgie (TP). 
Deze technologie zorgt ervoor dat wa-
ter terugkeert naar haar natuurlijke vita-
liteit. Het water krijgt terug haar natuur-
lijke moleculaire structuur en levendig-
heid, wordt zachter en aangenamer om 
te drinken. Deze technologie is op de 
fles aanwezig via een ingewerkte sili-
con tag. 
  

30 jaar wetenschappelijk on-
derzoek 

Wetenschappelijke testen toonden aan 
dat het water duidelijk positief beïn-
vloed wordt door de TP silicon tag. Het 
menselijk bio-energetisch veld ver-
hoogt gemiddeld met 11% na het drin-
ken van dit geïnformeerde water. Ook 
werd ontdekt dat het stress niveau 
daalde met 25%.  

Waarom geïnformeerd 
water? 
Vervuiling en onze manier van leven 
impacteren het water negatief. Dit was 
ook wat dr Emoto ontdekte in zijn water-
onderzoek. De moderne waterbehande-
lingen, de verdeelsystemen en de ver-
vuiling doen hier nog een schepje bo-
venop waardoor het water heel onge-
structureerd wordt. Ongestructureerd 
water heeft zijn natuurlijke vitaliteit, zijn 
zelf-herstellend vermogen en zijn anti-
bacteriële mogelijkheden verloren. 
 
Omdat ongestructureerd water zich in 
grote bundels verzamelt, wordt het veel 
moeilijker opneembaar door de mens. 
Om dit water te absorberen en dus die 
grote bundels te de-structureren, heeft 
de mens energie nodig en gebruikt hij 
deze vanuit zijn reserves.  
 
Door geïnformeerd (en dus gestructu-
reerd) water te drinken, is deze extra 
energie niet meer nodig en kan je li-
chaam sneller herstellen en rust vinden. 

Ons gamma i9 waterflessen 
  


