Referanser

Fresh Air
I de siste 10 år har jeg dessverre vært plaget av kronisk astmabronkitt med store plager Etter
at jeg fikk installert et lufterenseapparat gjennom hjelpemiddelsentralen forandret tilværelsen
seg. Jeg føler meg mye friskere og jeg hoster ikke på langt nær så mye lenger. Hele huset er blitt
renere og friskere. Alle som er plaget med denne forferdelige sykdommen bør ha et slikt apparat
hos seg, det hjelper!
Takk skal dere ha!
Karin Christiansen
Fresh Air
Jeg vil takke deg Borgny, for at jeg og min mann har fått et nytt og bedre liv. Ved hjelp av Fresh
Air Luftrenser har vi blitt kvitt husstøv, lukt og hundehår. Vi har begge astma. Vi brukte mye
medisiner før, men nå er de ute av våre liv. Her er det alltid frisk og ren luft å puste i. Har fått
mye bedre søvn som igjen gir bedre krefter til å komme gjennom hverdagen.
Dette er et fantastisk produkt som burde finnes i hvert hjem. Tenk bare det å slippe og tørke
støv hver dag. Den tiden kan vi heller bruke til noe koselig. Alle som kommer på besøk tror
vi just har gjort rent. TENK DET. Går vi ut setter vi opp hastigheten på viften et par hakk, og
huset er renset til vi kommer hjem. Et vidunder er det vi har fått i hus. Håper det er mange som
ser nytteverdien av en slik luftrenser som kan hjelpe dere til et hjem med frisk og ren luft. Vi er
kjempefornøyd.
Med takk og hilsen fra
Jorunn Møll.
Fresh Air
Jeg har bodd i en sokkelleilighet i 3 år nå og det siste halve året har jeg vært veldig trøtt,
uopplagt og tappet av energi. I tillegg fikk jeg beskjed fra legen at jeg hadde pådratt meg
luftveisallergi. Jeg tok kontakt med Ralf Iwersen i Bendix AS og fortalte han om problemene
mine. Jeg fikk da plassert en Fresh Air i leiligheten og merket ganske raskt at luften ble lettere å
puste i. Ralf ringte meg og ville gjerne måle mulig muggsopp, siden han hadde en mistanke om
at det kunne være åsaken til mine problemer. Den slo ut med 17 prikker og det som er akseptert
er 3 prikker. Jeg fortsatte med Living Air i 2 uker til for så å måle muggsoppen igjen, og til min
store forbauselse ble det ikke mer en 3 prikker. Det viser bare hva denne maskinen er i stand til
å gjøre. Living Air har gitt meg et nytt liv og jeg har fått tilbake energien.
Hilsen
Møyfrid Mæland Bø

All-in-one Showerhead
Jeg er en jente på 20 år som hele livet har vert plaget av eksem og tørr hud. Da mine foreldre
begynte å selge Vollara sine produkter, skulle vi bare dette dusjhodet. Det gikk bare et par uker så
merket jeg at huden min ikke klødde og den skjemmende eksamen var borte. Da vi hadde brukt
dette dusjhode i ca. et halvt år, begynte jeg å klø litt igjen og følte huden var noe tørr. Vi skiftet
kullfilteret i dusjhodet, og etter noen dager var alle symptomer borte igjen. Jeg har brukt dusjhode
i 2 år nå, og har ikke eksem eller tørr hud. Jeg kan ikke klare meg uten all-in-one showerhead.
Hilsen
Janne Lise Kydland
LaundryPure
Vi er en familie på 5 personer og vi har nå vasket med LaundryPure i 4 mnd. Under denne
perioden har vi ikke brukt strøm på oppvarming av vann til vasking av klær eller penger til
vaskemidler, blekemidler, tøymykner og det vil jo merkes på et stramt familie budsjett. Ungene er
med på aktiviteter som innebandy, ridning, røde kors etc. så det er stort forbruk av tøy som trengs
å vaskes. Klærne blir rene og ikke minst så lukter det friskt av klær, håndklær og sengetøy. Lukten
kan sammenliknes med ren høyfjells duft. Tøyet blir mykt så det er ikke nødvendig å bruke tøy
mykner.
Vi bruker et vaskeprogram med forvask og hovedvask som regel, termostaten på vår maskin er
skrudd helt på 0 grader/ av slik at varmeelementet ikke slår inn under vask. Vi vasker også mørkt
og lyst tøy sammen så lenge det mørke tøyet ikke er helt nytt. Det går helt fint det farger ikke av.
En av grunnene til at vi ville prøve ut LaundryPure er at to av våre barn er plaget med tørr hud
og eksem. Dette er noe som er forsvunnet etter vi tok i bruk dette magiske apparatet. Vi slipper å
bruke salver som inneholder kortison og ungene er ikke lenger plaget med kløe og eksem. Dette
er bare genialt og kan anbefales på det sterkeste, alt er bare en stor gevinst. En sparer penger,
miljøet og får en bedre hverdag med tanke på hud allergi som skyldes vaskemidler.
Med vennlig hilsen
Alf Runar Mathiesen
Living Water
Jeg starter dagen med en liter vann. De fleste vil kjenne seg igjen i at man er litt uggen og uopplagt
kl. 06.30 om morgenen, men etter at jeg har drukket 1 liter kommer energien strømmende. Prøv
det og merk denne morgen-energibomben. Kroppen blir raskt hydrert , derfor føler du deg mer
opplagt. Om natten mister vi mye væske.

Living Water renser kroppen på en spesiel måte, derfor må avfallsstoffene ut av kroppen. Du
vil merke at du må “tisse” mer, men urinen vil være helt lys. Jeg drikker sjelden noe vann om
kvelden, grunnet som nevt at jeg må fly ofte på toalettet. Ønsker ikke ødelegge nattesøvnen.
Den største endringen jeg merker er at behovet for søtt har minsket og jeg spiser mindre
posjoner mat. Derfor har jeg også mistet noen kilo. Jeg bruker Living Water i all matlaging,
spesielt kaffen blir bedre. jeg vasker også all frukt og grønnsaker alkalisk vann. Legg f. eks.
tomater i alkalisk vann og se hvordan vannet endrer farge, gjør det samme i kranvann, det vil
forbli like blankt.
Jeg sover også roligere om natten. Living Water smaker bedre en kranvann, derfor lettere og
drikke mer. Jeg er blitt avhengig av dette vann, tar ofte med meg en flaske eller to når jeg skal på
tur.
Med hilsen
Arne Soriano Thoresen
Buddy
Etter å ha fått ME (kronisk utmattelsessyndrom) for noen år siden, ble jeg overfølsom for
sterke lyder, sterkt lys og verst av alt: sterke dufter. I fjor fikk jeg tilleggsdiagnosen kjemisk
overfølsomhet eller inneklimasykdom, og ble sendt til Granheim for utredning og hjelp. På
Granheim fikk jeg prøve ut Buddy, og dette lille, hendige apparatet gav meg et nytt liv. Nå
kunne jeg gå på kjøpesenteret på Lillehammer uten å få pusteproblemer, ja uten at jeg i det hele
tatt tenkte på at jeg var på et innendørs kjøpesenter! Jeg kunne reise med buss og tog, og igjen
omgås andre mennesker på en måte som jeg ikke hadde kunnet på lenge.
Etter at jeg har begynt å bruke Buddy har det dessverre kommet parfymerte produkter med
dufter som selv Buddy ikke tar vekk, særlig visse hårprodukter og deodoranter, men likevel
er Buddy helt uunnværlig for meg, og er min faste og trofaste venn som jeg ikke kan være
foruten en dag. Bare den tryggheten at jeg har Buddy i veska om det skulle oppstå problemer
med sterke dufter, har fått meg til å slappe av og stresse langt mindre med mine plager enn jeg
gjorde før. Stress gjør nemlig også slike plager verre enn de egentlig bør være. Når jeg går rundt
med Buddy hender det at folk lurer på hva jeg har rundt halsen, og hvis de spør forteller jeg
dem selvfølgelig at det er en bærbar luftrenser jeg har på meg, men noen har tatt Buddyen for å
være et eksotisk og vakkert smykke, og det er vel ingen dårlig beskrivelse? I alle fall: en Buddy
skjemmer ingen og hjelper mange!
Beste hilsen
Bjørg Oppedal

Fresh Air og Buddy
Fresh Air har blitt et kjært “ familiemedlem” hos oss, og vi kan ikke tenke oss en dag uten. Jeg er
hardt angrepet av astma og sliter i min hverdag pga alle disse luktene vi omgir oss med daglig.
Når det er tid for middagslagning øker jeg Fresh Air effekten slik at stekeos forsvinner og vi kan
sitte ved middagsbordet å spise. Når vi skal ha besøk og er litt engstelig for at de ikke har husket
på at jeg ikke tåler lukten av parfyme og diverse hudpleie/hår produkter, øker jeg effekten på
maskinen noen timer før de kommer. Mannen i huset har pollenallergi og vi øker også effekten
de dagene pollen herjer som værst, og om kvelden setter vi hele Fresh Air apparatet inn på
soverommet, åpner skapdører og henger dynene våre over og setter maskinen på full renseeffekt.
Dette hjelper oss slik att vi sover godt uten rennende øyne og plagsom kløe i halsen.
Jeg har hatt en utrolig god hjelp i Fresh Air og har fått meg en liten luftrenser, Buddy, som jeg
bærer med meg rundt halsen hver gang jeg går ut. Det er ikke få ganger jeg har måtte gå hjem
igjen uten å få handlet, pga det har vært så mange med parfyme i butikken. Så lenge jeg har
Buddy’en min så klarer jeg å oppholde meg lenge nok i butikken til at jeg får betalt mine varer og
kansje jeg er heldig å kunne gå rundt å prøve klær i stedet for å bare vindushoppe. Anbefaler den
til alle med luftveisproblemer/allergi!
Vennlig hilsen
Wibekke Flora Fanebust
Alkalisert vann
Vann er ikke bare vann! Vannets kvalitet er avgjørende for vår sunnhet, vitalitet og velvære. I
naturen renser vannet seg selv. Der skapes det rene og energifylte vannet ved å sive ned igjennom
jordens lag og blir så trykt opp igjen, når det støter på varmere vann. Vannet “dør” og blir det ustrukturert under transport i beine rør, gjennom skarp dreininger og det lagres så på plastflasker.
Unngå surt vann. Når væskens pH-verdi endres fra 7 til 6 er den blitt 10 ganger mer sur. En Cola
med pH-verdi på 2.5 er 30.000 ganger så surt som nøytralt vann! Det er bl.a. til skade for blodets
pH-verdi, da det skal holdes innen for meget snevre rammer (7.356). Utenfor denne margen blir
vi meget syke. Med denne viten er det lett å forstå at vi ved å drikke sure væsker kan forgifte oss
selv!
Drikker vi ionisert vann med pH-verdi på 8.5 til 9, og minus ORP-verdi, nøytraliserer vi det
eventuelle syreoverskuddet og bevarer kroppens celler, samtidig med, at vi får livsviktige antioksidanter.
Pernille Knudtzon
Spesiallege i allmenn medisin
* Pernille har noe erfaring med Vollara sine produkter og uttaler
seg kun på generelt grunnlag om ionisert vann.

