
AA Minivitalisers 
Type SK
Gezond water en gezonde lucht zijn van levensbelang, 
een cadeau voor jezelf of voor een ander.

Elke Aqua-Aurora vitaliser zorgt ervoor dat water weer haar natuurlijke trilling 
terug krijgt. De vitalisers werken op de frequentie van schelpkalk. Hierdoor 
verdwijnen onnatuurlijke frequenties van straling en energetische belastingen 
van andere toxische stoffen. 

Onze grote AA OB Massa Schelpkalk vitaliser is de basis vitaliser voor plaatsing 
in de waterleiding voor het hele huis. Daarnaast hebben wij minivitalisers 
beschikbaar in twee uitvoeringen:

De AA Minivitaliser Kraan type SK
Deze vitaliser heeft aan één zijde een binnendraad 
en wordt geleverd met een speciale combikoppeling 
voor kranen. De koppeling bestaat uit twee delen. 
Zo kun je de kraanvitaliser zowel op een binnendraad 
als op een buitendraad van de kraan aansluiten.

De AA Minivitaliser Reis type SK
Deze vitaliser heeft aan 2 zijden een buitendraad. 
Deze reisvitaliser is geschikt om in te bouwen in 
water- én luchtleidingen. 

Alle AA Minivitalisers zijn ook te 
gebruiken als adem-vitaliser. De AA 
Minivitalisers zijn minder sterk dan de 
AA OB Massa Schelpkalk vitaliser. 
Toch heeft het gebruik een groot 
effect op de vitaliteit van mens, 
dier en plant.
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Al onze vitalisers gaan bij 
normaal gebruik een leven lang 
mee en vergen geen onderhoud.

Meer lezen over vitaal water?
Kijk dan op www.aqua-aurora.nl

Aqua Aurora beantwoordt graag 
alle vragen over vitaal water!

Laat water en lucht altijd van de 
dikke naar de dunne zijde door de 
minivitaliser stromen!

Toepassing van de 
Mini Vitaliser



Ervaar de effecten van de 
AA Minivitalisers type SK

Eén vitaal 
water 
tappunt

Koppel deze mini aan de keuken- 
of badkamerkraan en je hebt één 
gevitaliseerd tappunt.

De combikoppeling bestaat uit twee 
delen. Als de kraan een buitendraad 
heeft, monteer je alleen het grootste 
deel van de combikoppeling. Bij een 
binnendraad in de kraan gebruik je ook 
het kleine deel van de combikoppeling.

De combikoppeling past op 90% 
van de kranen. Als de standaard 
koppelstukken niet passen op de 
kraan, adviseren wij te kijken op de 
website van b.v. Wasco of OEG voor 
de juiste koppeling.

Reisvitaliser

Mengkraan
Koppel de reisvitaliser aan de 
mengkraan van je douche of bad, 
zodat de doucheslang hierop 
aangesloten kan worden. 

Wordt geleverd inclusief de 
benodigde koppelstukken en 
installatietape voor de afdichting van 
de draadverbindingen waar geen 
rubber is toegepast.

Multifunctioneel gebruik
De reisvitaliser is multifunctioneel te 
gebruiken. Denk aan de watertank van 
de caravan, boot of op de tuinslang. 
De reisvitaliser is ook geschikt voor 
beluchting van vijvers (dan wordt het 
een luchtvitaliser).

Deze mini wordt geleverd met een 
gardenakoppeling aan beide zijden. 
Voor afdichtingen waar geen rubber 
is toegepast wordt installatietape 
meegeleverd.

De kraanvitaliser én de reisvitaliser zijn 
te gebruiken als ademvitaliser. Drie tot 
vijf keer per dag circa 5 keer inademen 
door de vitaliser geeft je longen meer 
zuurstof. Ook alle andere organen 
krijgen onmiddellijk meer energie. 
Plaats hiervoor de smalle zijde aan de 
mond. De kraanvitaliser is hiervoor 
het makkelijkst in gebruik. Draai de 
combikoppeling van de kraanvitaliser 
strak op de kraan en draai daarna 
de vitaliser er met een halve slag 
aan. Zo is hij in één handomdraai te 
ontkoppelen om te ademen en ook 
weer snel terug te plaatsen.

Kraanvitaliser Reisvitaliser

Ademen voor 
meer zuurstof

Quooker
Een quooker belast water met hoogfrequente straling. 
Vitaliseer het water bij voorkeur aan het uiteinde van 
de quooker. Pas hier de kraanvitaliser toe. Zo wordt de 
stralingsbelasting volledig gewist. 

Kan dit niet, plaats dan de reisvitaliser in het 
leidingsysteem. Afhankelijk van de positie wordt de 
straling voor een groot deel gewist.

Alle minivitalisers


