
Kryształy podnoszą poziom energetyczny wody. Ta wiedza znana jest 
ludzkości od setek lat i została naukowo potwierdzona. Produkty Vita-
Juwel są nie tylko biżuterią dla Twojej wody ale i świetnym narzędziem 
na przygotowanie żywej wody jak z górskiego strumienia. Od ponad 10 
lat nasza marka zaopatruje w wysokiej jakości rozwiązania by pomóc 
Ci cieszyć się z wody na nowe sposoby!

VitaJuwel to:
– Czeskie bezołowiowe szkło.
– Wyniki potwierdzone przez analizy laboratoryjne.
– Kryształy pochodzące z legalnych źródeł.
– Fiolki z kryształami produkowane w Unii Europejskiej.
– Projekty stworzone w Niemieckich Alpach.
– Światowa, opatentowana metoda produkcyjna.
– Wiele fascynujących mieszanek kryształów.

Tel.: Mindful : +48 781 071 000
e-mail: biuro@mind-ful.pl 

www.vitajuwel.pl

Dystrybutor: MindFul 
©VitaJuwel GmbH 2018. Kamienie i kryształy są produktami natural-
nymi i mogą się różnić kształtem, wielkością i kolorem. Ich wygląd 
może się różnić od tego ukazanego na  ulotce. Przed użyciem uważnie 
przeczytaj instrukcję użytkowania załączoną do zestawu! Litoterapia 
jest alternatywą dla medycyny opartej na dowodach. Nigdy nie zastę-
puj leczenia przy pomocy profesjonalnej pomocy medycznej, kuracją 
kamieniami i kryształami.

Wszyscy wiedzą, że nasze ciała w więk-
szości składają się z wody. Nic nie wpły-
wa na nasze samopoczucie tak mocno 
jak jakość wody jaką spożywamy. Woda 
to eliksir życia! Dlaczego picie dosta-
tecznie czystej wody jest tak niezbęd-
ne…?

Woda:
… pomaga w odchudzaniu
… wzmacnia system odpornościowy
… może spowolnić proces starzenia
… wpływa na wszystkie funkcje życiowe
     organizmu
… widocznie zwiększa jakość życia!

ZDrowie DZięki woDneMu 

SPA – SAnuS Per AquAM 

Już po 7 minutach w karafce VitaJuwel kryształy wody całkowicie zmieniły 
swój kształt. Kryształy VitaJuwel są harmonijne i żywe.

Woda to nie tylko H2O! Badania naukowe dowodzą, że żywa woda zawiera idealną kryształową strukturę. Zdjęcia poniżej, wykonane 
w laboratoriach HedoLife , przedstawiają kryształy wody pobranej z kranu oraz żywej wody uzyskanej po 7 minutach od momentu 
wlania do karafki VitaJuwel.

Zwykła woda z kranu                                                        Woda z karafki VitaJuwel

Tradycja wzmacniania wody przy użyciu kryształów 
sięga wielu tysięcy lat. W starożytności kryształy były 
często utożsamiane z leczniczymi właściwościami. Dziś 
sztuka leczenia kryształami tzw. litoterapia jest ważnym 
elementem medycyny holistycznej. Dziesięć lat temu 
stworzyliśmy nowoczesny sposób na przygotowanie 
wody przesiąkniętej mocą kryształów w sposób natural-
ny i higieniczny. Produkty VitaJuwel chronią kryształy 
w szklanych fiolkach, przy jednoczesnym zachowaniu 
ich unikalnych właściwości wpływających na wodę. 

nAjcZyStSZA woDA krySZtAłowA – StworZonA PrZeZ VitAjuwel

Produkty VitaJuwel zostały z najwyższą starannością 
zaprojektowane w Niemieckich Alpach, a aktualnie cie-
szą się ogromną popularnością na całym świecie. Nasze 
fiolki z kryształami, przy użyciu tradycyjnych metod, zo-
stały ręcznie wykonane przez czeskich mistrzów sztuki 
szklarskie. 

Połączenie stworzone z natury. Nasze fiolki z kryszta-
łami VitaJuwel są czymś więcej niż tylko biżuterią dla 
wody. Są one najlepszym, najczystszym i najtańszym 
sposobem na przygotowanie  ożywionej wody w domu 
jak z górskiego potoku. Oferujemy szeroką gamę fascy-
nujących mieszanek kryształów. Wszystkie one zostały 
przetestowane w warunkach klinicznych i oparte na 
nowoczesnym leczeniu kryształami. Delektuj się żywą 
wodą i odkryj unikatowe właściwości każdej mieszanki. 
Wypróbuj naszą specjalnie przygotowaną Karafkę Era 
dla pełnego doświadczenia żywej wody

VitAjuwel – Fiolki Z krySZtAłAMi i kArAFkA erA

Delektuj się żywą wodą gdziekolwiek i kiedykolwiek 
zechcesz dzięki VitaJuwel Via, Twojej osobistej butelce 
z ożywioną wodą! Dzięki poręcznym wymiarom i niewiel-
kiej wadze świetnie sprawdzi się w drodze, mieszcząc się 
do każdej torebki czy plecaka. Dzięki wysokiej jakości 
materiałom, z których została ona stworzona, butelka 
Via zapewnia szczelność oraz wytrzymałość w każdych 
warunkach.

VitAjuwel ViA – ŻywA woDA w PoDróŻy

Przygotuj żywą wodę w trzech prostych krokach!

Umieść fiolkę 
z kryształami 
w karafce Era.

Napełnij karafkę Era 
wodą pitną.

Odczekaj 7 minut i ciesz 
się swoją żywą wodą – jak 
wprost ze strumienia!

wino kochA VitAjuwel

Starożytni Grecy tworzyli naczynia z ametystu do przechowy-
wania wina. W grece słowo ametyst oznaczało „nie upojony”. 
Według miłośników wina nasza fiolka z kryształami Vino, która 
wypełniona jest kryształami ametystu i kwarcu, łagodzi zawarte 
w nim naturalnie kwasy i sprawia, że smakuje delikatniej. Fiolkę 
Vino świetnie dopełni nasza karafka do wina. Wykonana ręcz-
nie w Europie jest olśniewającym dziełem sztuki. Nasza fiolka z 
kryształami jest idealna dla ożywienia Twojego wina.

VitAjuwel GrAnDe

Zacznij myśleć o wodzie w no-
wym wymiarze. Wymiarze, 
w którym to elegancja łączy się 
z funkcjonalnością. Wymiarze, 
w którym to napełnienie szklanki 
wody służy nie tylko ugaszeniu 
pragnienia. Wymiarze, w którym 
to krystalicznie czysta woda, jak 
z górskiego potoku, wylewa się 
z pięknego naczynia, w którym 
pływa fiolka z cennymi kryszta-
łami. To tu powstała VitaJuwel 
Grande, zrodzona z perfekcji.  
VitaJuwel Grande posiada wy-
godne, duże otwarcie umieszczo-
ne na górze, co ułatwia czyszcze-
nie. Pomieści ona ponad 7,5 litra 
żywej wody i jest kompatybilna 
ze wszystkimi dostępnymi fiolka-
mi z mieszankami VitaJuwel.

Jako że kryształy są produktami pochodzenia naturalnego, wszyst-
kie badania nad wpływem kryształów na wodę doprowadziły do 
zaskakujących rezultatów. Mimo, że ożywianie wody za pomocą 
kryształów jest odwieczną tradycją i, porównywalnie z homeopa-
tią,  trudne do wykazania przez współczesne naukowe metody, ba-
dania przeprowadzone przez niemiecki instytut wykazały, że woda 
staje się bardziej zasadowa i napowietrzona dzięki produktom Vi-
taJuwel. W swoim raporcie naukowcy stwierdzili:

„Żywa woda VitaJuwel posiada krystaliczną strukturę, podobną 
do czystej wody źródlanej!”

wyPróbuj, uwierZ  – to DZiAłA!

Zasadowość wody       Zawartość tlenu w wodzie                                                    

Naturalna próbka VitaJuwel

DLA NAJCENNIEJSZyCH 
MOMENTóW 

W ŻyCIU! 



Ta zbilansowana mieszanka jest używana od kilkuset lat 
do wzbogacania wody przez niezliczoną liczbę ludzi na 
całym świecie. Eksperci twierdzą, że ametyst stymuluje 
umysł i łagodzi emocje. Różowy kwarc sprzyja spokojowi 
i harmonii. Czysty kwarc jest zaś kamieniem czystości i 
percepcji. Jako kombinacja są używane dla odświeżające-
go efektu. Woda przygotowana dzięki tej harmonijnej mie-
szance jest najlepsza do codziennego użytku. Większość 
klientów określa jej smak jako miękki i delikatny. Jeśli nie 
jesteś pewien z którą mieszanką VitaJuwel powinieneś za-
cząć swoją kolekcję, wybierz właśnie tą!

różowy kwarc / Ametyst / kryształ górski czerwony jaspis/ Magnezyt / kryształ górski

Poza zbilansowaną dietą i regularnym treningiem, nic nie 
wspiera aktywnego trybu życia tak 
dobrze,  jak odpowiednia ilość odżywczej wody. Picie 
wody zaraz po przebudzeniu jest łatwym sposobem na 
przyśpieszenie metabolizmu. Wielu ludzi myli głód z pra-
gnieniem, więc bycie  odpowiednio nawodnionym poma-
ga uniknąć przejadania się. Wstań wcześnie, ubierz buty 
do biegania i napełnij swoją butelkę żywą wodą Fitness. 
Dodaj tę specjalną mieszankę energicznego czerwonego 
jaspisu, solidnego magnezytu i czystego kwarcu do swojej 
treningowej rutyny, a zaskoczą Cię jej efekty!

Wszystko czego potrzebujesz to… woda! A gdy dodasz 
do niej różowy kwarc, kamień utożsamiany z miłością, 
czułością i zmysłowością, wszystko jest możliwe. Uczu-
ciowy i urzekający kwarc różany jest talizmanem dla 
związków, a używany w leczeniu kryształami, łagodzi 
rany emocjonalne i traumy, przynosząc spokój i ukoje-
nie. Ognisty granat dodaje energiczny element zmysło-
wości i żywiołowości do tej mieszanki. Połączone, two-
rzą unikalną, emocjonalną dynamikę – Pasję. Dla tych 
którzy kochają wodę to idealny prezent. By serce mogło 
bić potrzebuje wody.

różowy kwarc / Granat / kryształ górski

Jak sugeruje nazwa, Luna jest silnie powiązana z ener-
gią księżyca, będąc jednocześnie i przede wszystkim 
utożsamiana z kobiecością. W praktyce alternatywnej 
medycyny jest używana we wzmacnianiu kobiecej in-
tuicji, okazywaniu emocji i równoważeniu naturalnych 
cyklów życia. Doświadczone kobiety wiedzą o wpływie 
Księżyca na ich ciało. Wibrując w świetle pełni księżyca, 
tęczowy kamień księżycowy emituje delikatną, uspo-
kajającą energię. Nawet mężczyźni zauważą korzyści 
ze wzmocnienia ich łagodniejszej, bardziej delikatnej 
strony.

tęczowy kamień księżycowy (biały labradoryt) /  
kryształ górski

Czy czujesz, że Twojemu życiu potrzeba więcej szczę-
ścia? Wybierz zatem tę mieszankę! Została ona zapro-
jektowana by inspirować i przyciągać do Ciebie wszyst-
ko co pozytywne i dobre. Tradycja medycyny naturalnej 
dała nam kombinację promiennego pomarańczowego 
kalcytu i olśniewającego krwawnika („Kamienia Życia”), 
tworzącą żywą aurę otwartości, charyzmy i optymizmu. 
Do tego wszystkiego dodaliśmy piękny jadeit. Ten „Ka-
mień Snów” zsyła na każdego, kto ma z nim kontakt 
szczęście, z czego znany jest od 6000 lat.

krwawnik (karneol)  / Pomarańczowy kalcyt / jadeit 
(nefryt) / kryształ górski

Zmieniaj świat dzięki Swojej kreatywności i odkrywaj 
zupełnie nowe rzeczy! Zdobądź inspirację, ciesząc się 
ze szklanki wody, zaklętej kombinacją kwarcu rutylo-
wego i błękitnego lazurytu – symbolu uduchowienia ze 
starożytnego Egiptu sprzed 6000 lat. Piękny, ozdobiony 
złotymi nićmi rutyl dodaje energii i zwiększa samoświa-
domość. Ludzki mózg składa się z 86 procent wody, 
tylko 13 procent to mózg właściwy. Badania dowiodły, 
że picie wody, gdy jest się spragnionym, podnosi spraw-
ność umysłową. Zadbaj o swój umysł każdego dnia z tą 
specjalną mieszanką kryształów.

lapis lazuli (lazuryt) / kwarc rutylowy

Tradycyjna chińska medycyna rozwijana jest przez ostat-
nie 5000 lat i przedstawia zdrowie jako równowagę pomię-
dzy pięcioma elementami: drewnem odpowiedzialnym za 
wzrost, wodą oznaczającą czystość, ziemią symbolem sta-
bilności, metalem utożsamianym z  siłą i ogniem będącym 
źródłem pasji. Te elementy są pierwotnymi elementami 
energetycznymi, z których są stworzone wszystkie sub-
stancje na Ziemi. Są metaforą tego, jak wszystko wokół 
nas wpływa na siebie. Zamieściliśmy w tej mieszance, po 
jednym, szczegółowo dobranym, typie kamieni, dla każ-
dego z pięciu elementów, by odzwierciedlić ich naturę i 
moc. Wprowadź swe życie w stan równowagi. Odkrywaj 
tę starożytną wiedzę.

Ametyst / chalcedon / Skamieniałe drewno / różowy 
kwarc / Agat oceaniczny

Sodalit jest tradycyjnie używany przez ekspertów w lecz-
nictwie kryształowym do wspierania równowagi umy-
słowej, wyciszenia i dążenia do wewnętrznego spokoju. 
Twierdzi się, że pomaga w wyrażaniu myśli, dlatego zwa-
ny jest także jako Kamień Poetów. Ta jego właściwość 
dopełniana jest przez niebieski chalcedon, nazywany 
Kamieniem Mówców. Mędrcy (wliczając w to wielkiego 
Rzymskiego mówcę i filozofa Cycerona) używali go, w 
trakcie ważnych przemówień, gdy musieli z rozwagą 
wypowiadać swe słowa. Chalcedon wspiera posiadacza 
również w refleksji i medytacjach. Cóż może być bardziej 
przydatnego w tych czasach, ze wszystkimi jego niepo-
rozumieniami i pośpiechem?

Sodalit / chalcedon / kryształ górski

Jedenastowieczna siostra zakonna i uzdrowicielka Hil-
degarda z Bingen stwierdziła w swych pamiętnikach: 
„Cała zieleń w przyrodzie koncentruje się wokół szma-
ragdu.” Szmaragd jest kamieniem symbolizującym ser-
ce. Utożsamiany jest z odnowieniem i regeneracją jak 
żaden inny kamień. Ten bujny „kryształ wzrostu” był źró-
dłem fascynacji wielu kultur przez ostatnie sześć tysięcy 
lat i był uważany za symbol wiecznego życia w starożyt-
nym Egipcie. Wielu wierzy, że szmaragdy mają odmła-
dzające i lecznicze właściwości. Poprawia on również u 
użytkownika samoocenę. Pij wodę wzbogaconą mocą 
szmaragdów i stań się bardziej żywotny. Naturalnie!

Szmaragd / kryształ górski

Woda to eliksir życia! Ta mieszanka została zaprojekto-
wana do przyciągnięcia bystrości, czystości i płynności, 
jak górski strumień w pogodny dzień. Jeśli Twoje nawy-
ki oczyszczania organizmu są dla Ciebie ważne w tych 
gorączkowych czasach, mieszanka Wieczna Młodość 
oferuje dodatkowy wymiar energetycznego oczyszcze-
nia. Awenturyn był używany dla jego odnawiających i  
leczniczych właściwości, akwamaryn dla oczyszczania, 
a kwarc dymny stosowany jest w redukcji stresu. W 
sztuce medycyny naturalnej, kombinacja awanturynu, 
akwamarynu i kwarcu dymnego zapewnia  odżywcze 
oczyszczenie ciała i umysłu.

Awenturyn / Akwamaryn / kwarc dymny / kryształ górski

Nowe idee, siła umysłu i wewnętrzny wzrost wymagają 
otwartości umysłu. Ta intensywna mieszanka została 
stworzona w celu neutralizacji wszystkiego co negatyw-
ne, niezależnie od ich źródła. Negatywne emocje wywo-
łuje życie lub praca w wymagającym środowisku, lub po 
prostu złe wibracje innych ludzi. W medycynie natural-
nej statyczny czarny turmalin odpowiada za ochronę i 
bezpieczeństwo. W kilku publikacjach ametyst został 
określony jako idealne uzupełnienie dla czarnego turma-
linu, w tworzeniu potężnej, naturalnej tarczy przeciwko 
złym emocjom. Kwarc dodaje do mieszanki również por-
cję czystości. Używaj Strażnika jako ochrony i ciesz się 
wolnością jaką otrzymasz.

czarny turmalin / Ametyst / kryształ górski

Diamenty są najlepszym przyjacielem miłośnika wody 
kryształowej. Wierzono, że ten najcenniejszy kamień 
szlachetny na Ziemi skupia boską energię i jest zare-
zerwowany jedynie dla królów i królowych. Nasi klien-
ci twierdzą, że żadna inna woda wzbogacona mocą 
kryształów nie smakuje tak intensywnie i czysto jak ta 
ekskluzywna mieszanka. Spróbujesz raz i już nigdy nie 
zechcesz pić zwyczajnej wody. Jest to też idealny pre-
zent dla tej  wyjątkowej osoby, którą wielbisz nad życie 
– jest tak samo unikalna jak diamentowy pierścionek 
czy drogocenny naszyjnik. Ta mieszanka to prawdziwa 
biżuteria dla Twojej wody!

Pył diamentowy / kryształ górski

Wellness Love Luna Szczęście

Pięć Elementów Równowaga Witalność Wieczna Młodość Strażnik Diamenty

Karafka Era
- fiolka przymocowana w pokrywie karafki   
- pomieści 1.3 l wody
- zawiera pokrywkę ze stali nierdzewnej
- szczoteczka do czyszczenia dostępna osobno

Szklanki 
- unikatowo zaprojektowane, z logo VitaJuwel
- bezpieczne do mycia w zmywarce
- w skład zestawu wchodzi 6 szklanek
- pojemność szklanki wynosi 200 ml

VitaJuwel Grande

- pomieści ponad 7,5l wody
- zawiera szklaną podstawę
- proste nalewanie wody dzięki kranikowi wykonanemu 
   ze stali nierdzewnej 
- szerokie otwarcie ułatwiające czyszczenie
- kompatybilna ze wszystkimi dostępnymi fiolkami 
  z mieszankami VitaJuwel
- fiolki z kryształami sprzedawane osobno

Zyskaj jeszcze lepszą przyczepność dzięki ochraniaczowi Via Hugs. Ochrania szklaną część butelki amortyzując wszelkie 
upadki. Dzięki izolacyjnym właściwościom materiałów, z których Via Hugs zostało wykonane. Twoje napoje pozostaną ciepłe 
na dłużej. Dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych: śnieżnobiałym, nadającym butelce Via sportowego wyglądu 
oraz czarnym odpowiednim dla ludzi ceniących elegancję. 

Via Loop świetnie sprawdzi się w sytuacjach gdy musisz przenieść bezpiecznie swoją cenną butelkę Via.  Każdy zestaw Via 
Loop składa się z dwóch elementów; górnego, z rączką ochraniającego górną część butelki i dolną, zabezpieczającą drogocen-
ny pojemnik z kryształami. Dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych: śnieżnobiałym i czarnym. Ochraniacze Via Loop i 
Hugs sprawią że Twoja butelka Via uniknie zarysowania i zniszczenia. 
MUST HAVE nie tylko dla aktywnych.

Rozszerz swe doświadczenia związane z żywą wodą o VitaJuwel Via + T, wykonany ze stali nierdzewnej zestaw do zaparzania 
herbaty. Zalecamy używanie tego zestawu wraz z ochraniaczem Via Hugs dla lepszej izolacji ciepła.

Akcesoria dla butelki VitaJuwel Via

Akcesoria dla fiolek z kryształami VitajuwelFitness Inspiracja


