
Svaret  
ligger  i vannet!
Fler og fler mennesker har rettet deres 
oppmerksomhet mot kostholdet som en kilde til en 
sunnere hverdag. Ikke alle er klar over at det ikke 
bare er kjøtt, korn og grønnsaker som skal være minst 
mulig bearbeidet, det gjelder også vannet!

De færreste har tilgang til strøm-
mende og livgivende fossefall i 
hagen sin. Vollara har gjort noe med 
det! Som importør av Vollara sine 
produkter i Skandinavia har Bendix 
AS en folkehelseagenda i tillegg 
til det rent forretningsmessige:  
- Helt siden starten for ti år siden 
har det vært viktig for oss å få 
frem at det er klare sammen-
henger mellom kvaliteten på vann, 
luft og helse, sier Ralf Iwersen.  
Mange er nok lite klar over hvor dår-
lig det står til med både vannkvalitet 
og inneklima i de tusen hjem, på 
skoler og arbeidsplasser. Dette med-
fører ikke bare til dels store plager 
for den enkelte, men har naturligvis 
også store samfunnsmessige kon-
sekvenser, også økonomisk, med 
høyt sykefravær som en av følgene. 

Vårt produktspekter baserer seg på 
naturens egne prinsipper når det 
gjelder rensing av både luft og vann. 
Vi har hatt luftbehandleren, Fresh 
Air på markedet i 10 år og vannbe-
handleren, Living Water fikk vi inn 
sist år. Vi har hatt mange positive 
tilbakemelding fra våres kunder.

Alt vann er ikke likt
- Ikke alle tenker på at vann er et vik-
tig næringsstoff som må bevares 
i sin naturlige tilstand så godt som 
det lar seg gjøre sier Ralf. Videre 
forklarer han at naturlig, alkalisk 
vann, som man finner i områder 
som er uberørt av mennesket og 
deres forurensning har en unik 
struktur og sammensetning. Kran-
vann har mistet denne strukturen.  
Kranvann gjennomgår en rensepro-
sess hvor der tilsettes 

stoffer (som f.eks klor) for å desin-
fisere vannet. I tillegg fraktes van-
net igjennom mange mil lange rør 
av all slags materiale som trekker til 
seg vannets elektriske spenning og 
gjerne kan tilføre diverse urenheter. 
Naturlig vann derimot, er ionisert, 
har høy pH-verdi og et høytinnhold 
av mineraler. Så hva betyr det for 
deg og din helse?

 
Kvalitetsmangel på kosthold
Arbeidsgivere, leger og ernæring-
sterapeuter er opptatt av pH i ko-
stholdet, da dagens bearbeidet mat 
er ofte syreholdende. I tillegg er den 
største faktoren til syreopphopning 
i dagens samfunn stressrelatert. pH-
verdien i blodet må konstant være 
på 7,365 ellers blir vi alvorlig syke. 
For at kroppen skal opprettholde 
denne verdien skiller den ut syreo-
verskudd via blant annet nyrer, ånd-
edrett og svette. Men ved overbe-
lastning kan vi få en opphopning av 
syrer i vev og celler. Dette gir plager 
og sykdom over tid. Derfor anbefal-
er vi å tilføre kroppen alkalisk vann 
for å balansere kroppen.

Produkter for ditt behov
- Vi ønsker at folk skal få et bedre 
liv og slippe unødige plager på 
grunn av dårlig vann og luftkvalitet! 
Mange nordmenn blir påvirket av 
dårlig luft og inneklima. Astma, 
slapphet, hodepine er bare noen 
av de få plagene som er kjent. Luft-
kvaliteten inne i hus og kontor kan 
ikke sammenlignes med luften ute. 
Inne samler det seg raskere støv 
og kjemikalier fra dyr, mennesker, 
vaskemidler, kosmetikk osv.  

Derfor har vi i tillegg til vannbe-
handleren, Living Water fokusert 
på Luftbehandleren, Fresh Air. Den 
gjenskaper renseprosessen man 
finner ute i naturen, kjent som fotol-
yse. Kjemiske stoffer brytes 
ned og støvpartikler bindes sam-
men slik at de blir tyngre og faller 
til gulvet slik at man unngår å puste 
det inn. Personer som er plaget 
med astma har stor glede av denne 
maskinen, det er den generelle 
tilbakemeldingen vi har fått tilbake 
fra våre kunder. 

Vi mener at helse kan defineres i 3 
kategorier; Det mentale, det fysiske 
og kosthold. Vi ser på oss selv som 
en holistisk bedrift; Alle aspektene 
må være i balanse for at man skal 
kunne oppnå optimal helse. Statis-
tikk viser at den generelle 
befolkningen er dehydrert og sitter 
på innestengte områder, og dette 
kan være roten til mange av dagens 
livsstils plager. Ledd- og muskels-
merter, allergi, eksem og fordøyelse 
osv. er bare noen 
få nevneverdige tilstander. 

Når du når dette stadiet; 
hva er din plan B?

Besøk gjerne vår nettside 
for mer info: www.vollara.no 

“Alkalisk betyr det 
samme som basisk, som 
betyr at vannets verdi er 
over 8 på en pH-skala.

“Ionisert betyr å miste 
eller tilføre et elektron 
i en løsning. Alkalisk, 
ionisert vann får har 
overskudd av elektroner 
som fungerer som en 
antioksidant.


