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MRET WATER ACTIVATOR 

 Nuenen, Juli 2017 

De MRET (Moleculair Resonantie Effect Technologie ) Water Activator is gepatenteerd in de 

VS door dr. Igor Smirnov, Ph.D. in februari 2000, octrooi nummer 6022479.  

Tijdens het activeringsproces, wordt het subtiele laagfrequente elektromagnetische veld in 

het water ingelezen. Dit veld lijkt als twee druppels water op het natuurlijke geomagnetische 

veld dat we zien bij geneeskrachtige waterbronnen. Dit is een niet-chemisch bio-veilig proces 

van wateractivering en werkt zonder toevoegingen. 

Volgens de “Molecular Resonance Effect Theory”, ontwikkeld door de wetenschapper dr. 

Igor V. Smirnov, Ph.D., is MRET-geactiveerd water gunstig voor biologische systemen, door 

zijn dynamische “long range, multilayer” moleculaire structurering, vergelijkbaar  met de 

celwaterstructuur zoals beschreven door Dr. Gilbert N. Ling (2003): “A new theoretical 

foundation for the polarized-oriented multilayer theory of cell water and for inanimate 

demonstrating long-range dynamic structuring of water molecules”.  

De unieke eigenschappen van MRET water zijn aangetoond in onderzoeken met o.a. 

diermodellen en in vitro.  

MRET water is goed gestructureerd en daarom bio-beschikbaar, hydrateert de cellulaire 

structuren in het lichaam, verbetert de intracellulaire/extracellulaire wateruitwisseling, de 

stofwisseling en het proces van regeneratie van gezonde cellen.  

MRET water verbetert ook de natuurlijke immuunrespons, met inbegrip van de belangrijkste 

factoren van natuurlijke cel-weerstand tegen infecties en ontstekingen, zoals fagocytosys 

(vervuiling door vreemde cellen en weerstand van het lichaam tegen indringen en 

voortplanting van bacteriën, virussen en andere pathogene micro-organismen).  

 



Kankeronderzoek bij 500 muizen: 

MRET water verhoogde de levensduur met 61% en verlaagde de groei van levensvatbare 

tumorcellen met 76% (gedurende 3 weken testen);  

Staphylococcen infectie onderzoek bij 400 muizen: 

 0% sterftecijfer van muizen met MRET water versus 30% sterftecijfer bij normaal water 

(gedurende 9 dagen testen);  

Wetenschappelijke onderzoeken in vitro:  

MRET water belemmerde de groei van bacteriën en gemuteerde cellen significant (met 70-

100%) en de groei van levensvatbare Hela kankercellen met 54% (na 24 uur incubatie). 

De MRET Activator is een huishoudelijk apparaat, geen medisch apparaat.  

Elk zuiver drinkwater of andere vloeibare voedingsstoffen, zoals melk, olie, sap of wijn, kan 

geactiveerd worden. MRET water kan ook worden gebruikt om te koken en het gekookte 

voedsel in de koelkast te bewaren. Ook om huid en haren mee te besproeien. 

Het onderzoek naar MRET water heeft bevestigd dat het direct na de activering de beste 

eigenschappen had, die gunstig voor de gezondheid waren en die gedurende een periode 

van tenminste 24 uur bij kamertemperatuur (gekoeld gedurende ten minste 45 dagen) 

behouden bleven. 

 

Een selectie uit de MRET onderzoeken: 

AltheaDx Technologie, San Diego, USA  

Nu Mega Resonance Lab, San Diego, USA  

USA CAI Environmental Lab, Carlsbad, USA  

Geomagnetische & Milieu Lab, San Diego, USA 

Kyiv National Shevchenko University, Kyiv, Oekraïne  

Kyiv Instituut voor Experimentele Pathologie, Oncologie en Radiobiologie van de Oekraïense 

Academie van Wetenschap  

Moscow State University, Moskou, Rusland 

  

INSTRUCTIES 

 Giet water in de kan. Het onderste deel van de Activator mag het oppervlak van de vloeistof 

niet raken (ongeveer 2,5 cm afstand).  

Steek de stekker in het stopcontact en druk op de knop aan de bovenkant van de activator. 

Het knipperend rood licht geeft aan dat MRET Activator goed werkt. Het activeringsproces 

duurt 30 minuten. Het rode lampje knippert en stopt na 30 minuten. Het water of andere 

vloeistof is dan klaar voor consumptie. 

 

Introductieprijs in Nederland (per stuk, inclusief btw): 

Bij 1 stuks: 495 euro  bij 2-4 stuks: 445 euro  vanaf 5 stuks: 395 euro 


