
Stane se voda lékem 21. století?



Proč voda?
• Protože my jsme voda! 

• Naše tělo je ze 70-85 %  voda.

• Náš mozek je z 85 % voda.
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K úplnému objasnění všech vlastností vody bude 
třeba dalších výzkumů a objevů. 

A je jasné, že jejich výsledky se promítnou do mnoha 
vědních oborů, zejména do lékařství, biologie, 
meteorologie i klimatologie.

Voda je nejběžnější látka, se kterou člověk přijde do 

styku. Je základem pozemského života a tvoří 

podstatnou část všech živých organismů. 

Přesto ji obestírají mnohá tajemství. Oproti jiným 

tekutinám má zcela mimořádné chemické a především 

fyzikální vlastnosti. 

Vědci u ní napočítali 66 různých anomálií, které u 

jiných kapalin nepozorujeme. 



Na konci 20. století se japonský 
výzkumník Dr. Masaro Emoto
zabýval experimenty z vodou.

Různé vzorky vody podchladil a
vzniklé krystaly pod mikroskopem
fotografoval.

Na výsledcích jeho práce je názorně
vidět jaký vliv má programování vody
a jak energie působí na molekulární
strukturu.
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V jedné z jeho různých fází výzkumu ovlivňoval 
vodu zvukovými vlnami různých hudebních skladeb. 

Zjistil, že krásná a 
harmonická hudba 
podporuje vznik 
krystalů krásných a 
symetrických, 
zatímco zvuk 
destruktivní
heavymetalové 
hudby vede ke 
vzniku neúplných 
poškozených 
krystalů.



Molekulární uspořádání vody

molekula vody je prostorový čtyřstěn, v jehož středu se 
nalézá atom kyslíku, dva rohy tvoří vodíkové atomy a 
zbývající dva volné elektronové páry kyslíku. Každá 
molekula se tak váže ke čtyřem dalším pomocí vodíkové 
vazby.



V kapalné fázi je uspořádání molekul mnohem složitější než 
u pevné fáze - ledu, ale jaké přesně, to je předmětem debat 
už přes sto let. Jejich uspořádání není tak pravidelné, neboť 
vlivem tepla dochází k narušení vazeb. Čtyřstěnná podstata 
ale zůstává zachována.







• Ruští vědci našli způsob, jak přenést do očištěné vody  
paměť mladých zdravých buněk lidské tkáně, stejně 
jako vlastnosti a strukturu vodních léčivých rostlinných 
tkání.

• Působení vody a převod vlastností s názvem "Health 
Matrix„ - „síla myšlení“ (tedy přítomnost slova v 
názvech Matrix).

• Tato voda  v kontaktu s lidskou tkání, donutí živé buňky 
vnímat životní prostředí, jako mladou a zdravou tkáň, 
tak  aby se přizpůsobily těmto podmínkám - chovat se 
jako malé buňky zdravé tkáně. Tím se zvyšuje buněčná 
imunitu a regenerační schopnosti tkání.



Všechny výrobky jsou a byly vyvíjeny ruskými vědci ,
nadace zahrnuje nejnovější objevy kvantové fyziky a biologie.



zakladatel









MatrixVisum

Vliv MatrixVisum na oči té 

či oné patologie chronické 

nebo akutní povahy, je 

obnovit metabolismus 

(metabolismus) buňky a 

rychlou aktivaci 

obranyschopnosti 

organismu, obnova 

buněčné imunity a 

samoregulačních 

mechanismů pro 

energetiku a procesů.

POUŽITÍ 

• myopie (krátkozrakost

• hyperopia (dalekozrakost)

• Presbyopie (věk dalekozrakost)

• Anizometropií

• Astigmatismus, šilhání

• glaukom, uveitida,degenerace

• diabetická retinopatie

• diabetická neuropatie

• počáteční katarakt

• alergický zánět spojivky očí

• Slzení

• Virové a bakteriální konjunktivitida

• Syndrom "suchých" očí

• chemické a tepelné popálení rohovky, spojivky a skléry

• rány skléry a rohovky po chirurgické léčbě

• poškození rohovky a skléry tkání při chirurgických akcí

• degenerativní změny v rohovce

• mechanické poranění očí

• únava očí před účinky počítačů a chytrých telefonů, 

profesionální únava TC řidičů očí.

• ječmen, holyazion, blefaritida

• jako profylaktické činidlo pro kontaktní čočky

• snížení citlivosti oka na vnější vlivy



Další produkty:
MatrixLOR

Biofyzikální aktivní léčivo pro prevenci a řešení problémů spojených s uchem, krkem, nosu 
ve formě nosního spreje. Neobsahuje žádné syntetické chemické složky.

MatrixSalutem

Unikátní biofyzikálně aktivní vliv na prevenci a řešení problémů s celou řadou onemocnění.  
Aktivuje obranyschopnost organismu, obnovuje imunitní systém a mechanismy 
samoregulace energetických procesů.

MatrixDecoris

Příprava na obnovení metabolismu buněk a rychlé aktivace ochranných sil kůže, obnovení 
buněčné imunity a samoregulačních mechanismu pro energetiku procesů. Pouze k zevnímu 
použití. Spray.

MatrixAnGel

Má antioxidační účinky, hepatoprotektivní, regenerace kapillyaroprotektivnym stimulující, 
detoxikaci, anti-edematózní efekt. Zpomaluje proces buněčné membrány peroxidace lipidů, 
zabraňuje škodlivému působení volných radikálů, zabraňuje předčasnému stárnutí buněk a 
vývoj různých onemocnění.



MatrixCardin

Prevence kardiovaskulárních onemocnění v každém věku, zvláště se doporučuje pro 
sportovce, lidi s přítomností chronických onemocnění, často nemocné, kteří měli jakoukoli 
operaci na srdce a cév, metabolický syndrom, obézní, atd.

Je určen pro: přítomnost hypertenze, pro prevenci ischemické choroby srdeční, ctenokardii, 
arytmií, infarktu myokardu, diabetes, k prevenci diabetické kardiomyopatie.

MatrixCoronar

Pro prevenci cévních onemocnění různého původu kardiovaskulární, chronické infekční 
onemocnění (bolení v krku, angíny, záněty vedlejších nosních dutin, zánět žlučníku, 
pyelonefritidy, glomerulonefroty, systémová onemocnění, atd.)

• Během ARI, chřipka (zvláště doporučeno pro děti a starší osoby).

• Pro prevenci mozkových cévních onemocnění.

• Pro prevenci angiopatie při cukrovce, protože diabetes ovlivňuje mimo jiné především 
kapiláry.

• Pro prevenci aterosklerózy dolních končetin.

MatrixSelen

Unikátní tvar  dvojmocné selenu. Selen je stopový prvek. Antioxidační aktivita selenu chrání 
buňky před škodlivými účinky volných radikálů . Selen je součástí dvou set enzymů                 
a hormonů, takže jeho nedostatek zvyšuje riziko výskytu různých patologických stavů 
hmotnosti.



MatrixRelictum

• Soustředit bio organické kyseliny, minerály a vitamíny, odvozené od prvotních přírodních 
organických usazenin.

• antivirová aktivita

• Gepatoproektor a detoxiant

• Pozitivní vliv na funkci červených krvinek

• antibakteriální aktivita

• Enterosorpce, gastrointestinální podpora, potlačování patogenních bakterií v trávicím 
traktu.

• Pozitivní vliv na imunitní systém, glikoprotektornoe účinky, antikarcinogenní účinky.

• Protizánětlivé vlastnosti, aktivace hojení ran.

• anti-aterosklerotický účinek

• antialergický efekt

• antistresový účinek

MatrixDensitas

• Posiluje vlasy a obnovuje jejich přirozenou strukturu. Vlasy jsou zvládnutelné, stanou se 
zdravé. To hydratuje pokožku hlavy, odstraňuje lupy.



MatrixCerebrum

• Profylaktické zaměřena na eliminaci patologie nervové tkáně.

MatrixHepar

• Profylaktické zaměřené na odstranění jaterních chorob.

MatrixCholen

• Profylaktické zaměřené na odstranění patologií žlučníku a traktu.

MatrixGastro

• Profylaktické zaměření na eliminaci gastrointestinálních patologií.

MatrixPancreas

• Profylaktické  eliminace pankreatických poruch.

MatrixNephra

• Profylaktické zaměření na odstranění ledvinových chorob.

MatrixOsteo

• Profylaktické zaměření na odstranění u  kostí a kloubů abnormality.



MatrixTestes

• Profylaktické zaměření na odstranění patologických stavů mužských pohlavních žláz.

MatrixProsta

• Profylaktické zaměření na odstranění prostaty patologií.

MatrixOvarium

• Profylaktické zaměření na vyloučení ženských pohlavních žláz patologií.

MatrixMetra

• Profylaktické zaměřené na odstranění dělohy patologií.

MatrixCerebrum1

• Prostředky přidělené pro prevenci snižují syntézy dopaminu hormonu.

MatrixCerebrum2

• Prostředky přidělené pro prevenci snižují syntézu hormonu melatoninu.

MatrixCerebrum3

• Prostředky přidělené pro prevenci snižují syntézu růstového hormonu.



MatrixAntifame

• Profylaktické zaměření na regulaci chuti k jídlu.

MatrixThymon1

• Profylaktické zaměření na obnovení imunity.

MatrixThymon2

• Profylaktické zaměření na odstranění autoimunitních chorob.

MatrixPnevma

• Profylaktické prostředky, jejichž cílem je odstranění patologických stavů plic a dýchacích cest.

MatrixAdrenalis

• Profylaktické zaměření na odstranění poruch nadledviny

MatrixThyroidea

• Profylaktické zaměření na vyloučení patologie štítné žlázy.





Registrace je zdarma. 

Dostáváte kancelář, kde máte eshop s produkty 

a veškeré zázemí. 

Po registraci můžete začít ihned budovat 

strukturu.



KLIENT

Jako klient si můžete 

zakoupit třeba jen jeden 

produkt za 1.300 rublů.

Cena všech produktů je 

stejná a to 1.300 rublů za 

jednu lahvičku (podle 

kurzu cca 485,-Kč)
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PARTNER
Partnerem se stáváte nákupem 

startovacího balíčku, 

tj. libovolných 4 produktů 

v hodnotě 4.800 rublů (dle kurzu cca 1.800 Kč).

V tuto chvíli máte i slevu – jedna lahvička vás vyjde 

na 1.200 rublů (tedy cca 445 Kč)
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Startovní bonus

700 rublů (280 Kč)

600 rublů (240 Kč)

500 rublů (200 Kč)

400 rublů (160 Kč)

A TAK DÁL…



PŘÍKLAD

Počet lidí Provize  

1 5 x 280 Kč 1.400 Kč

2 25 x 240 Kč 6.000 Kč

3 125 x 200 Kč 25.000 Kč

4 625 x 160 Kč 100.000 Kč

5 3125 x 120 Kč 375.000 Kč



Startovní bonus

linie
možný počet lidí 

v linii
odměna za 
člověka v Kč

potenciální odměna         
za linii v Kč

podmínka 
počet přímých 

partnerů

1 9 280 2.520

2 81 240 19.440

3 729 200 145.800

4 6561 160 1.049.760 4

5 59049 120 7.085.880 5

6 531441 80 45.515.280 6

7 4782969 40 191.318.760 7

8 43046721 40 1.721.868.840 8

9 387420489 40 15.496.819.560 9



1x 700 rublů (280 Kč)

5x 600 rublů (5 x 240 Kč)

8x 500 rublů (8 x 200 Kč)

280 + 5 x 240 + 8 x 200 = 3.080,- Kč



Návrh v Eurech:



Za jak dlouho ?

Za 3 měsíce:  507.400 Kč : 3 měs. =

Za půl roku: 507.400 Kč : 6 měs. = 

Za rok: 507.400 Kč : 12 měs. =

Za 2 roky: 507.400 Kč : 24 měs. = 

169.130 Kč

84.560 Kč

42.280 Kč

21.141 Kč





AKTIVNÍ PARTNER
Aktivní partner se nespokojí s jednorázovým 

bonusem ze startovacího balíčku. Chce stabilní 

měsíční příjem. Chce budovat síť klientů a partnerů 

a mít z toho profit.

Rozhodne se pro aktivní kariéru. Jeho povinností je 

zakoupit si měsíčně 1 produkt. Cena jednoho 

produktu pro partnery je 990 rublů (cca 370 Kč)

Kariéra je do pozice ředitele bodová (startovací 

balíček je za 79,2 bodů, 1 produkt má hodnotu 19,8 

bodu) a od pozice ředitele lídrovská – pomáháte 

svým lidem na pozici ředitele. 



ZÁKLADNÍ BONUS
čísla jsou v procentech z  obratu dané linie

Bonus v % z obratu od 10. linie do nekonečné hloubky



zlatý 
ředitel

platinový 
ředitel

rubínový 
ředitel

safírový 
ředitel

prezident
smaragdový 

prezident
briliantový 
prezident

počet 
ředitelů

3 4 5 6 7 8 9

obrat ve 
skupině 

v Kč
100.000 140.000 200.000 280.000 400.000 600.000 1.000.000

bonus 10% 
max v Kč

8.000 10.000 12.000 14.000 20.000 30.000 100.000

PRÉMIOVÝ 

AUTOMOBILOVÝ 

BONUS



KARIÉRNÍ BONUS

15% ze základního bonusu vašich prvních linií.

2 podmínky: 
1. Sami na pozici Silver director. 
2. 2 Gold director v první linii.

Silver

GOLD GOLD





Požádejte člověka, který Vám ukázal 
tuto prezentaci, o návod k registraci a zapojte 

se ještě dnes!

Vyzkoušejte unikátní produkty,

pomožte sobě i svému okolí se zdravím

a finanční svobodou!


