
VISOKO UČINKOVITO NARAVNO 
SREDSTVO IZ RUSIJE

PLEMENITI ŠUNGIT
Hamoni® 

Iz pravnih razlogov smo dolžni podati sledečo izjavo: Plemeniti šungit, ki je glavna sestavina Hamoni vodnega 
seta, je rusko naravno zdravilno sredstvo. Kot vsako naravno zdravilno sredstvo, ga je treba uporabljati le kot 
podporno zdravljenje po posvetu z lečečim zdravnikom. Upoštevajte, da Hamoni vodni set ni medicinski pripo-

moček, ne obljublja ozdravljenja in ne more nadomestiti obiska pri zdravniku!

Manfred Fennesz, Hamoni® Forschungsteam 
Hackhoferg. 1, 1190 Wien, Österreich

+43 676 526 76 40, forschung@heilschungit.com
www.heilschungit.com

Voda plemenitega šungita za 
pse, mačke, konje, ptice ... 

Boljša rast in večja odporn-
ost proti boleznim. V znan-
stveni študiji je bilo opazo-
vano bistveno izboljšanje 
gostote in sijaja kožuha.

Primerno za zalivanje, za 
rezano cvetje, vzgojo rastlin 
itd. Hitrejša rast, bolj zdrave 
rastline, višji donosi. Poskus: 

Vrtnice damo v navadno 
vodo (levo) in nato v vodo 

plemenitega šungita (desno), 
stanje po dveh dneh.

Bioenergijska uporaba: Moč-
na širitev vitalnega polja po 
5-minutni meditaciji z le 10 g 
plemenitega šungita v roki. 
Posebna krepitev korenske 
čakre. Spet se vzpostavi rav-

novesje čaker.

DRUGA POMEMBNA UPORABA

Zelo učinkovit vodni filter: 
Odlično filtrira težke kovine 

(svinec, živo srebro ...), 
bakterije, plesni, nitrate ... 
Poskus: vrč vode s 5 kapl-
jicami črnila se popolnoma 
razbarva s Hamoni vodnim 

setom v 50 minutah.

Naročanje in druge pomembne informacije o plemenitem 
šungitu in Hamoni® vodnem setu lahko najdete na naši 

spletni strani 
 www.biozascita.si

Alen Soković s.p. 
Novo Polje c. XVI/ 10, 1260 Ljubljana - Polje 

info@biozascita.si 
+386 70 740 740 

 
Smo ekskluzivni zastopnik za  
blagovno znamko Hamoni®  

za Slovenijo in Balkan.



Boleznih dihal:  Blaženje 
simptomov astme, kronične 
obstruktivne pljučne bole-
zni (KOPB), bolezni ušes, 

nosu in grla (okužbe, preh-
ladi, vneto grlo, angina).

Boleznih celotnega prebav-
nega trakta:  Zgaga, gastri-
tis, žolčni kamni, pankre-
atitis, napenjanje, driska, 
zaprtje, kronične črevesne 

bolezni.

Diabetesu: Ugotovljeno je 
bilo, da stabilizira pres-

novo ogljikovih hidratov, 
zmanjša potrebo po zdra-
vilih, zmanjša motnje v 

prehranjenosti tkivna, ki jih 
povzročajo poškodbe živcev 
in izboljša splošno zdravst-

veno stanje.

Kožnih težavah:  Idealno 
za čiščenje nečiste kože, 
mozoljev, pomlajevanje 
kože, učvrstitev kože in 

zmanjšanje gub. Uporaba 
pri parodontalnih boleznih, 
glivic na stopalih in nohtih, 
nevrodermitisa, ekcema in 

pri različnih težavah las.

ŠE ZLASTI JE UČINKOVIT PRIPLEMENITI ŠUNGIT –  
OPIS NENAVADNEGA KAMNA

NAREDITE SI VODO S PLEMENITIM  
ŠUNGITOM IN HAMONI® VODNIM SETOM

Zelo čista voda: Plemeniti šungit je odličen 
filter za vodo, vodovodno vodo očisti težkih 
kovin (svinec, živo srebro), bakterij, plesni, 
nitratov ipd.
Voda je obogatena z visoko bioaktivno obliko 
ogljika: Tako imenovani hidrogenirani fulereni 
so močni antioksidanti, širijo bronhije, delujejo 
analgetično, protivnetno, antialergeno, hipo-
tenzivno itd.

Plemeniti šungit iz Karelije, Rusija:  Učinkovi-
ta osnovna komponenta vodnega seta. Ter-
mično aktivirana (biotehnološki postopek) 

za optimalni učinek.

Brazilski kremenov kristal:  
Zvezda zdravljenja z minerali. Kremenov 
kristal je bil in je nasploh v vseh kulturah 

zdravilni mineral pisan z veliko začetnico.
Vrečica iz gaze z vrvico: Za priročno, hitro 
pripravo. Lahko se kuha. Je higienska. Zaščita 
pred okruški. Rezervne vrečice so vključene.

VAŠE VISOKO UČINKOVITO NARAVNO ZDRAVILO!

Številne izkušnje ruskih sanatorijev kažejo:  
Med drugim visok učinek pri boleznih dihalnih 
poti, prebavnega trakta, diabetesa in številnih 
kožnih obolenjih ...

Videz in sestava: Zunanjost je črna, videz ste-
kla. Blešči se kovinsko srebrno. Sestavljen je 
iz 98 % ogljika z edinstveno strukturo.

Starost, zgodovinsko dokumentirani zdravil-
ni učinki: Nastal je pred 2,1 milijarde let. 
7-krat starejši od premoga. Dolga zgodovina 
zdravilnih učinkov. Znani uporabniki: Peter 

Veliki.Peter d. Große.

Izvor in nahajališče: Šungit najdemo na ce-
lem svetu samo ob Oneškem jezeru v Rusiji. 
Le 1 % šungita je še posebej učinkovit in 

dragocen plemeniti šungit.

Fulereni: To posebno bioaktivno obliko ogl-
jika najdemo v naravi le v šungitu. So eden 
od vzrokov za močno izboljšanje počutja.

Učinkovitost znanstveno dokazana: Več kot 
100 znanstvenih študij kaže, koristne učinke 
pri ljudeh, živalih in rastlinah.

Zakaj plemeniti šungit? Plemeniti šungit je 
zelo drag, vendar ima v primerjavi z običajni-
mi šungiti več pomembnih prednosti: mnogo 
višjo vsebnost ogljika, visoko čistost in občut-

no močnejše bioenergetske lastnosti.


