
Povzeto iz fiziološke raziskave z naslovom Vpliv pitne vode, aktivirane z 
nastavkom Revitan, na zdravstveno stanje ljudi. 
 
Raziskavo opravila: Raziskovalna organizacija NOVE TEHNOLOGIJE, D. O. O., raziskave in 
praksa, raziskovalec: dir. dr. prof. B. Laptev 
 
Cilj raziskave: 
Ocena vpliva pitne vode, aktivirane z nastavkom Revitan, na zdravstveno stanje ljudi. 
 
Vključeni v raziskavo: 
Raziskovanje je bilo opravljeno z dvema skupinama relativno zdravih ljudi.  
Prva skupina - kontrolna (24 prostovoljcev). V tej skupini so ocenjevali podatke o 
funkcionalnem stanju zdravja relativno zdravih ljudi, ki niso uporabljali aktivirane vode z 
nastavkom Revitan.  
Druga skupina (42 prostovoljcev) - skupina relativno zdravih ljudi, ki je v roku treh mesecev 
uporabljala aktivirano vodo z nastavkom Revitan. 
 
Nastavek: 
Za aktivacijo pitne vode so prostovoljci uporabljali nastavek Revitan. Revitan je na poseben 
način oblikovana kovinska cev, katere namen je sprememba strukture vode in povečanje njene 
aktivnosti. 
 
Potek raziskave: 
1. V kontrolni skupini (24 prostovoljcev, 21 žensk in 3 moški) so ocenjevali podatke o 
funkcionalnem stanju zdravja relativno zdravih ljudi (ki niso uporabljali aktivirano vodo), na 
začetku raziskave (prvi pregled) in čez 3 mesece. Povprečna starost prostovoljcev je bila 38,6 + 
2,1 leta.  
 
2. Raziskovanje vpliva pitne vode, aktivirane z nastavkom Revitan, je bilo opravljeno pri drugi 
skupini ljudi (42 prostovoljcev, 30 žensk in 12 moških), v času 3 mesecev.  
Povprečna starost prostovoljcev je bila 40 + 1,7 leta - od tega 85 % od 25 do 50 let. Minimalna 
starost je bila 23 let, maksimalna 71 let. 
Pitno vodo so prostovoljci uporabljali na območju Slovenije. Med njimi na ljubljanskem 
območju 33 %, Ribnica 13 %, Kočevje 10 %, ostali so bili iz drugih območjih Slovenije. 
Oceno zdravstvenega stanja vsakega posameznika smo naredili pred začetkom uporabe pitne 
vode, po enkratni uporabi pitne vode, čez 10 dni, 1 mesec in čez 3 mesece.  
Vključitev kandidatov v fiziološko raziskavo je temeljila na prostovoljnosti. Vsi prostovoljci so 
bili seznanjeni z navodilom za uporabo vode, ki priteče skozi Revitan in so podpisali izjave, s 
katerimi so se zavezali, da bodo spoštovali nasvete ter navodila za uporabo vode. Vsak 
prostovoljec je v tem času uporabljal nastavek Revitan na svojem domu. 
 
Aparati in metode za oceno funkcionalnega stanja organizma: 
Ocenjevanje reakcije organizma je bilo opravljeno z naslednjimi aparati: 
- z aparatom Metatron (ISO 9001: 2000. The sertification was carried out by BUREAU 
VERITAS SERTIFICATION 22.02.2007; Registrirano v Ruski Federaciji. Registracijsko 



spričevalo št. FS 022a2005/2221 z dne 19. avgusta 2005. Izdelek medicinske tehnike, koda OKP 
94 4280); 
- z aparatom DEKA-Woll (DEKA-ФОЛЛЬ – Mediko-ecološki center Djuni (Дюны), Rusija), 
metoda potrjena s strani Ministrstva za zdravstvo Ruske federacije [10]; 
- z aparatom za merjenje potenciala (V) nad kožo (električnega dela polja) človeka (ИБП-1, 
Inštitut introskopije, Rusija); 
- z aparatom za merjenje krvnega tlaka in utripa (ibr GmbH, Model H400, Germany);  
- z aparatom za merjenje moči rok (kg) (ДK 100, Rusija). 
 
Rezultati raziskave: 
Stanje ljudi kontrolne skupine: 
Raziskave so pokazale, da subjektivno stanje, dinamika krvnega tlaka, utripa in moči rok ter 
parametri Metatron diagnostike v kontrolni skupini ljudi niso bili bistveno spremenjeni. 
 
Spremembe pri drugi skupini prostovoljcev po 3-mesečni uporabi aktivirane vode (spodnja 
slika):  

- osebno stanje prostovoljcev je bilo zelo izboljšano: za 62 %;  
- povprečna moč na levi in desni roki je bila povečana za 10 %;  
- zgornji in spodnji krvni tlak je bil zmanjšan za 4 do 7 %;  
- srčni utrip po 10-dnevni, 1-mesečni in 3-mesečni uporabi vode Revitan ni bil spremenjen; 
- verjetnost bolezni se je bistveno zmanjšala (30 %) - koeficient K je bil povprečno 

povečan za 30 % na glavi, organih prsnega koša, želodcu in v krvi. 
 
Spremembe pomenijo nadaljevanje razvoja procesov izboljšanja stanja organizma in povečanja 
njegovih rezerv. 



 
Slika: Dinamika krvnega tlaka, srčnega utripa, moči rok, subjektivnega stanja in 
verjetnosti bolezni 42 prostovoljcev, po 3-mesečni uporabi vode Revitan 
 (Pri vrednosti 100 = začetno stanje pred uporabo vode Revitan) 
 
Zaključek: 
Pitna voda, aktivirana z nastavkom REVITAN, vpliva na bistveno izboljšanje stanja organizma 
in povečanja njegovih rezerv, saj so rezultati raziskave Vpliv pitne vode, aktivirane z nastavkov 
Revitan, na zdravstveno stanje ljudi pokazali pozitiven učinek na osebno počutje, na zmanjšanje 
zgornjega in spodnjega krvnega tlaka, ob enakem utripu srca in na povečanje moči v rokah ter na 
izboljšanje splošnega stanja organizma in stanja posameznih organov.  
 
Raziskave na področju aktivirane vode so zelo vzpodbudne, saj lahko že v najkrajšem času 
pokažejo pot do zdravljenja in odpravljanja disfunkcij v organizmu. 
 


