אזהרות
א.א .שימו לב !מתן אישור לשימוש בנוסחאות ,מכשיר או תמונות שמוצעים באתר לרבות שימוש בתשלום אינו מהווה שום הבטחה של
תוצאה כל שהיא או מתן טיפול רפואי (נוסחה זאת מהווה כלי לחיים מאוזנים ובריאים ולשיפור מהותי (מבחינה אנרגטית ועוד) של כל פעולה
חיובית של המשתמש/ת בנוסחה) .וזה בא דרך ממילא גם לעזור למטופל הן בחיזוק הבריאות הן בהתייעלות של כל הטיפול הנכון של רפואה
קונבנציונלית .וגם אם ניתן כל טיפול באמצעות הנוסחה ,המכשיר או התמונות - ,טיפולנו הוא טיפול של רפואה משלימה ואנחנו בשום פנים
ואופן לא מבטיחים שום תחליף של טיפול או אבחון קונבנציונלי.
א.ב .על המשתמש/ת בנוסחה יש לדעת שהנוסחה עברה בהצלחה ניסויים של מכון חיים במשך  7שנים ,אך טרם הסתיימו כל הניסויים .וכל
עוד ולא הסתיים התהליך – יש לראות אותה כניסיונית בלבד ,ועלינו להזהיר שהבעלים של הנוסחה ,היצרן ו/או כל נציג שלהם אינם אחראים
על כל התוצאה של השימוש בנוסחה.
א.ג .כדי למנוע אי הבנות בגין השימוש בנוסחה הובהר ,כי מקור המידע רישמי היחיד אודות פעולת הנוסחה ותנאיי השימוש בה (פרט
למחירי השימוש שיכול גם להינתן לשיקול דעתם של נציגים רישמיים) הינו אתר רישמי של הפרויקט נוסחת חיים ( .(Life Formulaאין
כל נציג או עובד מוסמך לתת שום מידע אחר שנוגד ,גורע או מוסיף לאמור באתר זה ,אלא אך ורק לעזור לשימוש תקין בנוסחה במסגרת
האמור באתר הנ''ל .והובהר מראש כי אין לבעלים או/ו ליצרן או/ו נציג או/ו עובד שלהם כל אחריות על שום מידע שנוגד ,גורע או מוסיף
לאמור באתר זה (גם אם הוא ניתן על ידי כל נציג או עובד) והאחריות לבדיקת המידע הוטל על המשתמש/ת עצמו/ה בלבד .אבל יחד עם זאת
יש לכל משתשמש/ת רשות לפנות עם כל שאלה בעניין השימוש בנוסחה או/ו מכשיר (ל (support@theinstituteoflife.info-והבעלים
יעשו מאמץ לפרסם באתר הנ''ל את התשובות לכל שאלות חדשות הנוגעות לשימוש בנוסחה ,שנשאלו על ידי המשתמשים ועדיין לא פורסמו
באתר .וכל המשתמש/ת אשר ישאל/תשאל את השאלה החדשה כזאת יקבל/תקבל את הזכות להשתמש בנוסחה ללא תשלום עבור כל התקופה
החל מרגע של משלוח השאלה הזאת ועד ל 01-ימים שלאחר הפרסום באתר הנ''ל של התשובה אליה.
ב .אם אתה/את מטפל/ת באמצעות מסלול טיפולי של נוסחת חיים ,עליך לדעת כי חובה להודיע למטופל/ת שאם עושים לו טיפול ראשון
באמצעות מסלול טיפולי של נוסחת חיים והוא עוד לא השתמש/ה בעצמו/ה בנוסחת חיים בריאים או בנוסחת חיים של המכון -,חובה עליו/ה
לאחר התחלה של הטיפול הראשון לנוח במשך  01דקות ולשתות כוס גדולה של מים .ובמשך  0-3שעות לאחר הטיפול הראשון יש לו/ה
להימנע מעבודה פיזית קשה ומנסיעה מהירה! ואם אין לו ביום זה אפשרות כזאת – יש לקבוע טיפול ראשון זמן אחר! לא חובה אבל מומלץ
לקבל ממטופל/ת מכתב הסכמה לטיפול זה באמצעות נוסחת חיים.
ג  .שימו לב! עם תחילת השימוש בנוסחה הנ''ל הגוף שלך צריך בו זמנית לצבור תוספת של המים בתאים .הן כי תהליכי יצור ושימוש
באנרגיה של התאים שבתוך גופך דורשים כמות מים בהתאם והן כי רקמות ואיברי הגוף שלך גם הם חייבים תוספת מים לתפקוד חדש –
בריא! וכן צריך להוציא מהגוף את הדברים הלא טובים ,ועוד .כמו בשימוש בתרופות אנטיביוטיות חזקות חייבים הרבה לשתות ,כך גם כאשר
מתחילים להשתמש בנוסחה הנ''ל ,חייבים הרבה לשתות .כי התחברת לאנרגיות חזקות חדשות לך ,ובמיוחד תוך כמה שעות וימים ראשונים
ובפרט בפעם הראשונה .וכמו שאת/ה מוסיף/ה את האנרגיות שהיו חסרים לך ,ככה עליך להוסיף בו זמנית את המים שהיו חסרים לגופך.
פעי לות אקטיבית גם כן מחייבת שתייה מרובה! דהיינו ,אם הייתה לך חולשה זמן ממושך ואפילו כמה שעות רצופות ולא היית/ה שותה הרבה
מים ועכשיו לאחר שקיבל/ה את הנוסחה הנ''ל והבראת והרגשת פתאום תוספת כוח והתחלת פעילות אקטיבית ממושכת – גופך חייב הרבה
מים נוספים! אם להמשיך לשתות כמו בזמן של החולשה ללא הוספה של מים אף שהוספת בפעילותך – דבר זה עלול להביאך לבחילות,
להתייבשות ולכאבי ראש חזקים .וכ''כ למה? כי בזמן שכיבה או היעדר פעילות אקטיבית – גם כאשר אדם לא שותה די צרכו – הגוף לא
מחסיר כל כך הרבה מים .וכאשר אדם עושה פעילות אקטיבית ולא שותה מספיק – הגוף שלו כן מחסיר הרבה מים.
כמה להוסיף לשתות? כל זמן השימוש בנוסחה כדי להוסיף תועלת משימוש בה יש להקפיד על שתייה מרובה – לפחות כ 0.1-0-ליטר יותר
ממה שהיה רגיל.
שימו לב! שתייה מרובה זה אכן מאמץ ובפרט בכמה ימים ראשונים – זה יכול להיות מאמץ גדול – אך הוא שווה! כי ע''י כך הנך מתחיל/ה
לחיות חיים חדשים – בריאים!
ד .מי שהוזהר מהרופאים לגבי ההגבלה זמנית בשתייה ,לא יוסיף את שיעור השימוש בנוזלים ללא הסכמה מפורשת של הרופא.
ה .למרות העובדה שהנוסחה ,המכשיר והתמונות – עושים את פעילותם בהתאמה אישית עבור כל המשתמש/ת ,ולדעתנו ,כל מי שביצע
כהלכה את המגבלות דלעיל – לא יכול לבוא לשום נזק אלא להפך ,בעזרת השם הוא אמור לזכות רק לשיפור של בריאותו הגופנית והרוחנית,
בכל זאת ,אם נכון לעכשיו את/ה חושב/ת שהנוסחה או/ו מכשיר/תמונה עלולים לגרום נזק לבריאותך ,מומלץ לך לא להתחיל את השימוש
בהם ,עד שתקנה לך את הביטחון בהטבות שלהם ללא נזק.

ו .בשעת ההתחברות הראשונה יש לנוח לאחר קבלת הנוסחה במשך  01דקות ולשתות לאט את הכוס הגדולה של מים .במשך  0-3שעות יש
להימנע מעבודה פיזית קשה ומנסיעה מהירה ( 01קמ''ש ויותר) .מומלץ לנהוג כך גם בהמשך השימוש בנוסחה ,אך מפעם רביעית ואילך ניתן
לשתות תוך  1-01דקות לאחר קבלת הנוסחה וכן ניתן להפחית זמן המניעה מעבודה קשה עד ל 31-דקות בלבד.
ז .יש להימנע מהמעשים הלא ראויים.
רצוי לקיים את ההמלצות במלואן!
ח .השימוש במוצרים יכול אף לא חייב להיות גם לפי שאר התנאים.

