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ÜRÜN
KATALOĞU
Altın Oran Ürünleri
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Natures Design
Başlangıçta amacımız, ürünlerimiz için enerjisi yoğun tasarım
prensibini bulmaktı ve böylece Altın Oran ile tanıştık. Sonrasında,
Yaşam Çiçeği tasarımımıza son halini veren eşsiz bir dokunuş oldu. 
Yıllar önce Japon bilim adamı Masaru Emoto’nun yaptığı
su deneyi ilham kaynağımız oldu.

Niyetlerin suya ifade edilmesiyle suyun yapısal kristallerinin aldığı 
şekiller bizi derinden etkilemişti. Kelimelerin suya etkisi mucizevi 
nitelikteydi. Bu mucizeyi Yaşam Çiçeği ile Altın Oran prensibine
uygun olarak üretilen ürünlerimize yansıtmak heyecan vericiydi. 
Altın Oran prensibiyle ve Yaşam Çiçeği’nin efsanevi etkisiyle
tasarlanmış ürünlerimiz beden, zihin ve ruh bütünlüğüne
kusursuz bir şekilde hizmet etmektedir.

Bugün Nature’s Design seçkin, doğa ile uyum içinde ve günlük 
kullanıma uygun, bedenin, aklın ve ruhun faydasına yönelik
kaliteli ürünler demektir.
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Yaşamın Orijinal Kaynağı: Su

Önce

Sonra

Yaşamın kaynağı sudur ve insan vücudunun yaklaşık %70’ i sudan ibarettir.

Bizler için bu kadar önemli olan su, doğadaki kaynağından içildiğinde leziz tadıyla ve 
yaşam enerjisiyle bizleri olumlu etkiler. Bu etki, günlük yaşamımızda içtiğimiz veya 
musluklarımızdan akan suda artık yoktur. Çünkü içtiğimiz su bize ulaşana kadar pek çok 
çevresel etkiye maruz kalmakta ve yoğunluğunu kaybetmektedir.

Bu etkileşimi somut olarak görmek için ürünlerimizle deneyler yapılmış, içlerine konan 
suya etkileri Masuro Emoto tarafından geliştirilmiş prosedür kullanılarak su kristallerinin 
önceki ve sonraki şekilleri fotoğraflanmıştır. Ürünlerimizden alınan her örnek, simetrik
kristalli yapılarıyla çok olumlu değişimler göstermektedir.

Tasarımlarımızda kullandığımız Altın Oran, Yaşam Çiçeği ve özenle seçilen materyaller 
ile yaratılan ve desteklenen bu değişiklikler suya taze, hoş, saf ve doğal bir tat
vererek suyun kaynağındaki doğal tadına en yakın haline gelmesini sağladığı gibi, suyun 
içerisindeki biyolojik değerleri de yükselterek vücuda faydalı hale getirmektedir.

Normal musluk suyu,
doğal olmayan yüksek
boru basıncı ve borudaki 
akış yüzünden zayıflar.

Cadus sürahisinde 3
dakika kalması, zayıflamış 
musluk suyunun
değerlerini arttırmak için 
yeterlidir.

*Araştırmalar CH-3628 Uttigen, İsviçre’deki E.F. Braun 
laboratuvarlarında yapılmış ve M. Emoto tarafından 
geliştirilen prosedüre uygun olarak fotoğraflanmıştır.
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Altın Oran
Antik çağlardan günümüze, Altın Oran, varoluşun matematiği ve estetiğin ideal
formu olarak hizmet etmiştir. Yüzyıllarca yaşamın her alanında kullanılagelmiş olan 
bu oran, doğada da neredeyse hemen her yerde belirgin bir şekilde bulunmaktadır. 
Bu nedenle, bu eşsiz yaratılış oranını ürünlerimizin tasarımında esas aldık.

Bütün ürünlerimiz hayat enerjisini akışıyla uyumlu ve görsel olarak doğanın
estetiğine paralel olarak üretilmişlerdir.
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Doğada Fibonacci Sayıları Dizisi
Fibonacci sayıları dizimi, Altın Oran ile aynı prensibe dayanır ve 
doğada bulunan büyüme süreçlerinin karakteristiklerini ifade eder. 
Bu dizimi yaratılışın birçok adımında görmek mümkündür. Örneğin 
bu oran bitkilerin çiçek özlerinin diziliminde bulunur ki bu sayılar her 
seferinde Fibonacci diziminden sayılardır. Örneğin ayçiçeklerinde 
her zaman 21/34, 34/55, 55/89, 89/144 taneli spiral kombinasyonları 
bulunur.

Bu prensip aynı zamanda papatyalar, çam kozalakları, lahana ve
ananas gibi bitki ve meyvelerde de görülmektedir. Bu sayılar
birbirlerine bölündüğünde sonuç her zaman 1.618’dir ki bu “phi” 
ya da Altın Oran olarak bilinir. Fibonacci sayıları dizisi:

1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 3+5=8, 5+8=13… 21+34=55,
34+55=89, 55+89=144…

Fibonacci dizisindeki 2 sayı arasındaki oran her zaman 1,618’dir ki bu 
da Altın Oran’dır. 34:21=1,618 55:34=1,618 89:55=1,618... 
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Yaşam Çiçeği
Yaşam için Prototip

Bu güçlü sembol birçok kültür ve dinde “Kutsal Geometri” olarak adlandırılmıştır.
Mükemmelliği basit şeklinin içine saklanmış olan bu geometri, daimi yaratılış süreci 
için bir semboldür. Su ile olan etkileşiminde suyun “Yapılanmasına” katkıda bulunur. 
Yaşam çiçeği, çok sayıda birbiri üzerine geçen dairelerden oluşur ve başlama
noktası merkezdeki ilk dairedir. Bu dairesel basit geometrik yapı ile temsil edilen; 
tüm yaşamın bir kaynaktan ortaya çıktığıdır.

Ana fikir: Hücre bölünmesidir. Her bir canlının hücresel yapısı en uyumlu formu elde 
edinceye kadar bölünür.

Bu sembol ürünlerde kullanıldığında ise ürünlerin içerisine konulan su, Yaşam 
Çiçeği’nin etkisi ile “Orijinal Kodu” hatırlayarak, kristal yapısını Yaşam Çiçeği’nde
bulunan altıgene simetrik olarak eşitler. Bütün ürünlerimiz Altın Oran ile yaratıldıkları 
için içlerine konan suyu yeniden canlandıracaklar ve ayrıca tabanlarında bulunan 
Yaşam Çiçeği sembolleri sayesinde suyu zenginleştireceklerdir. 4 farklı renkte Yaşam 
Çiçeği tasarımı vardır. Bunlar aralarında bir çeşni gibi çalışarak yeniden canlandırılmış 
olan suyu daha da zenginleştirirler. Renklerin etki çeşitlilikleri vardır ve her biri
insanlarda farklı hisler ve çağrışımlar uyandırırlar. Ürünlerimizin tabanında bulunan 
Yaşam Çiçeği, teknik olarak 600°C ürünlere dışarıdan yakılarak basılır.



7

Çeşitler
Yaşam Çiçeği

Sizin için doğru Yaşam Çiçeği, sezgisel olarak hissettiğiniz, sizi kendisine en çok çekendir. 
Ama bir seçim yapamadığınız zamanlarda aşağıdaki bilgi seçiminizde yardımcı olabilir.
Altın (24 karat altın)
Yaşam Çiçeği gerçek altın olan bu varyasyon, dünyada en popüler olandır. Tarih boyunca 
altın, enerjik gücü ile bilinmiştir. Bu nedenle altından yapılan Yaşam Çiçeği, yeniden
canlandırılmış suyu enerjik hayat gücü ile zenginleştirir.
Beyaz
Beyaz renk saflığı sembolize eder. Beyaz renk Yaşam Çiçeği iyilik, dürüstlük, başlangıç,
saflık ve mükemmellikle ilişkilendirilir. Bu çiçek algınızı genişletmenize yardım ederek,
sizin yeni fırsatlara ve önerilere daha açık olmanızı sağlayacaktır.
Mutlu
Gökkuşağının o rengarenk hali bizi her zaman mutlu etmiştir. Gökkuşağının üzerimizdeki 
bu olumlu etkileri, her bir renk kendi rezonansı ile titreştiği içindir. Gökkuşağının
renklerinden oluşan bu Yaşam Çiçeği, suyu iyimserlikle, dünyaya ve kendimize karşı
olumlu bir tavırla zenginleştirir.
Platin
Dünyadaki madenler arasında en nadir olanlardan biridir. Platin yer kabuğunda sadece 
0,005 ppm miktarında bulunur. Çok nadir bir maden olduğundan ona sahip olanlar gurur 
duymalıdır. Bu nedenle platin Yaşam Çiçeği kendimize olan güveni ve sevgiyi güçlendirmek 
için idealdir.

Altın
(24 karat altın)

Platin

Mutlu

Beyaz
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Nature’s Design Doğa ile
Uyumlu Ürünler Temizleme

Ürünlerimizde sadece kuvars kumu, kireç taşı, kuvars, arıkil, feldspat, kil, 

odun, şişe mantarı ve kauçuk gibi tamamen doğal ham maddeler

kullanılır. Bu ham maddelerle cam, porselen, seramik, ağaç, şişe

mantarı ve lastikten yapılmış ürünler üretiyoruz. Nature’s Design olarak,

mevcut tüm ürünlerin ve gelecekte geliştirilecek yeni ürünlerin bu 

doğal, sürdürülebilir ve geri dönüştürülebilir ham maddelerden ekolojik 

olarak üretilmesi öncelikli hedefimizdir. 

Özellikle cam ürünlerimizi elde temizlemek en iyi yöntemdir. Eğer 

ürünlerde tortu kalmışsa, hafif doğal deterjanlar ya da sitrik asit (limon 

suyu ya da damıtılmış beyaz sirke) kullanarak yine elde temizlenmelidir. 

Ürünlerimizin tabanında bulunan Yaşam Çiçeği sembolleri

nazikçe bakıldığı sürece herhangi bir bozulmaya uğramaz. Yaşam 

Çiçeği taşımayan diğer ürünler bulaşık makinesinde yıkanabilirler.
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Karaflar

Alladin
Alladin Seti

Beauty
Universe

Al ladin
Al ladin Seti

Beauty
Universe
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Alladin Karaf
Alladin Su Canlandırıcı Altın Yaşam Çiçekli Karaf

“Alladin” karaf grubunun standart versiyonudur. Tabanında bulunan Yaşam 
Çiçeği tasarımı 24 ayar altından yapılmış olup, en popüler karaflarımızdan 
biridir. Tasarımında 6 ardışık bölümlü yapı kullanılmıştır. Her bir bölümün
hacmi Fibonacci dizilimindeki ilk 6 sayıdan birine karşılık gelerek, doğanın 
geometrisi Altın Oran ile hizalanmış olarak şekillendirilmiştir. Karafın 
içerisinde yeniden canlandırılan su kristallerinin fotoğrafları, yükselmiş
enerji ve hayat gücü seviyesine karşılık gelen 6 kenarlı kristal şeklini gösterir.

Kapasite
1.3 litre / 44 fl.oz

Üretim
Ağızla Üflenmiş
Geleneksel Avrupa 
İşçiliği

Materyal
70° C / 158° F’a kadar
Dayanıklı Kurşunsuz
Cam

Su Kristali

Alladin 1.3 Altın 7110 1.3 l

İSİM ÜRÜN NO KAPASİTE YAŞAM ÇİÇEĞİ

Altın
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Alladin Seti
Alladin Su Canlandırıcı Altın Yaşam Çiçekli Karaf
+2 Adet Mythos Bardak

Tasarımında 6 ardışık bölümlü yapı kullanılmıştır. Her bir bölümün
hacmi Fibonacci dizilimindeki ilk 6 sayıdan birine karşılık gelir.
Böylece tasarım doğanın geometrisi Altın Oran ile hizalanmış olarak
şekillenir. Karafın içerisinde yeniden canlandırılan su kristallerinin
fotoğrafları, yükselmiş enerji ve hayat gücü seviyesine karşılık
gelen 6 kenarlı kristal şeklini gösterir. 

Kapasite
1.3 litre / 44 fl.oz

Üretim
Ağızla Üflenmiş
Geleneksel Avrupa 
İşçiliği

Materyal
70° C / 158° F’a kadar
Dayanıklı Kurşunsuz
Cam

Su Kristali

Alladin Altın Set 1.3 

+2 Myhtos

71121 1.3 l

İSİM ÜRÜN NO KAPASİTE YAŞAM ÇİÇEĞİ

Altın
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Karaf Beauty
Beauty Su Canlandırıcı Platinum Yaşam Çiçekli Karaf

10 litre kapasiteli Universe karafımızın başarısından aldığımız güçle, daha
küçük kapasiteli 5 litrelik tasarımımız “Beauty” karaf doğdu. Beauty küçük
toplantı odaları ve ofisler için ideal olmakla beraber evlerde de kullanım
alanı bulmaktadır. Patentli musluk tasarımı sık kullanım ve kolay tutuş içindir.
Beauty karaf sıcak su ile temizlenebilir. Karaf ile birlikte
gelen camdan yapılmış tüp istenirse buz küpleri ile doldurulup suyu
soğutmak için kullanılabileceği gibi, isteğe bağlı olarak tüpün içine suyu
canlandırıcı değerli taşlar da konulabilmektedir. Cam tüpün içine konan
herhangi bir şeyin, karaf içerisindeki su ile temas etmemesinin avantajı
suyun kirlenmesinin önüne geçilmiş olmasıdır.
Değerli taşlar ürüne dahil değildir.

Kapasite
5 litre / 170 fl.oz

Üretim
Ağızla Üflenmiş
Geleneksel Avrupa 
İşçiliği

Materyal
100° C / 212° F’a 
kadar Dayanıklı
Borosilikat Cam

Su Kristali

Beauty Platin 7400 5 l

İSİM ÜRÜN NO KAPASİTE YAŞAM ÇİÇEĞİ

Platin
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Karaf Universe
Universe Su Canlandırıcı Platinum Yaşam Çiçekli Karaf

“Universe” ismini verdiğimiz bu karafımız çok büyük bir ihtimalle, dünya
üzerinde ağızla üflenmiş en büyük su karafıdır. 10 litrelik kapasitesi ile
Universe, seminerler, kongreler, doktor ve fizik tedavi uzmanı ofisleri ve 
kamu alanları için ideal uygunluktadır. Üzerinde bulunan patentli musluğu, 
sık kullanım ve kolay tutuş için özel olarak tasarlanmıştır. Karaf ile birlikte
gelen camdan yapılmış tüp istenirse buz küpleri ile doldurulup suyu
soğutmak için kullanılabileceği gibi, isteğe bağlı olarak tüpün içine suyu
canlandırıcı değerli taşlar da konulabilmektedir. Cam tüpün içine konan
herhangi bir şeyin, karaf içerisindeki su ile temas etmemesinin avantajı
suyun kirlenmesinin önüne geçilmiş olmasıdır.
Değerli taşlar ürüne dahil değildir.

Kapasite
10 litre / 340 fl.oz

Üretim
Ağızla Üflenmiş
Geleneksel Avrupa 
İşçiliği

Materyal
100° C / 212° F’a 
kadar Dayanıklı
Borosilikat Cam

Su Kristali

Universe Platin 7316 10 l

İSİM ÜRÜN NO KAPASİTE YAŞAM ÇİÇEĞİ

Platin
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Kapasite
0,25 litre / 8.5 fl.oz

Üretim
Makine Yapımı

Materyal
70° C / 158° F’a
kadar Dayanıklı
Kurşunsuz Cam

Mythos Çakra Olumlama
Bardakları
Mythos Çakra Olumlama 7’li Bardak Seti

Özel renkler, semboller, olumlama sözleri ve
Altın Oran’ı temel alan tasarımı ile etkilenmiş,
canlandırılmış su içmek bize çakralarımızı dengelemek
konusunda yardımcı olur. Çakralar, insan bedeninin
ortasından geçen enerji hattında yerleşmiş
merkezlerdir. 7 tanedirler ve bizim duygusal yapımızı ve
psikolojik durumumuzu yönetirler.

Mythos Çakra Olumlama

7’li Bardak Set
6290 0,25 l

İSİM ÜRÜN NO KAPASİTE MOTİF
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Bilgelik Önsezi Yaratıcılık Sevgi Cesaret Uyum Sağlık

Kök Çakra Olumlaması
Sağlık

Sakral Çakra Olumlaması
Uyum

Solar Pleksüs Çakra Olumlaması
Cesaret

Kalp Çakra Olumlaması
Sevgi

Boğaz Çakra Olumlaması
Yaratıcılık

Alın Çakra Olumlaması
Önsezi

Tepe Çakra Olumlaması
Bilgelik

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25
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İsviçre (Genel Merkez)
Almanya

Avustralya
Avusturya

Belçika
Çek Cumhuriyeti

Danimarka
Estonya / Letonya

Finlandiya

Fransa
Güney Afrika
Hırvatistan
Hollanda
İspanya
İsveç
İtalya

Japonya
Kanada

Kosta Rika

Kuzey Amerika
Lüksemburg
Macaristan

Norveç
Polonya

Romanya
Rusya

Slovakya
Slovenya

Ürünlerimiz aşağıdaki ülkelerde satılmaktadır:

*Bu beyanlar Sağlık Bakanlığı tarafından değerlendirilmemiştir. İşbu tarif edilmiş ve bahsi geçen Nature’s Design ürünleri teşhis, tedavi ve herhangi 
bir hastalığı önleme ya da iyileştirmeye yönelik değillerdir. Bu ürünlerin kullanımı dolayısıyla herhangi bir refah artışı sözü verilmediği gibi kullanan 

kişinin kendi eylem ve sorumluluğundadır.

*Nature’s Design Logo ve Nature’s Design biçimleri ticari marka tarafından korunmaktadır.

www.defya.com.tr
TÜRKİYE TEK DİSTRİBÜTÖRÜ


