DLACZEGO TRZEBA PI€ ZJONIZOWAN• WOD‚ ALKALICZN•?
WSZYSCY MAMY ZBYT DUƒO KWAS„W
Cz€sto dziwimy si€, •e coraz wi€cej m‚odych ludzi, nawet dzieci, choruje na choroby wieku
podesz‚ego. Zanieczyszczone ƒrodowisko, nieprawid‚owe nawyki •ywieniowe, sytuacje stresowe
pogarszaj„ przemian€ i przyswajanie substancji od•ywczych.
Przeznaczenie wszystkich produkt…w spo•ywczych jest jednakowe † dostarczenie sk‚adnik…w
od•ywczych i energii, potrzebnych do rozwoju i wzrostu organizmu. R…•nica, w jakoƒci produkt…w
spo•ywczych jest okreƒlana iloƒci„ szkodliwych i zb€dnych substancji, pobieranych z pokarmu przez
organizm, w procesie metabolicznym. Czym wy€sza jako•… €ywno•ci, tym organizm otrzymuje mniej
kwas‚w i wiƒksz„ ilo•… substancji mineralnych i alkalicznych, neutralizuj„cych kwasy. Wybieraj„c
•ywnoƒ‡, zawsze trzeba pami€ta‡: substancje zasadowe (alkaliczne) unieszkodliwiaj„ kwasy i
oczyszczaj„ organizm, a substancje kwasowe † powoduj„ zakwaszenie i zanieczyszczenie organizmu.
Jedn„ z podstawowych zasad gwarancji dobrego zdrowia jest r…wnowaga kwasowo-alkaliczna
organizmu.
Nowoczesna dieta sk‚ada si€ g‚…wnie z pokarmu zakwaszaj„cego nasz organizm. S„ to produkty
mi€sne, produkty z bia‚ej m„ki, ryby, pieczywo bia‚e, s‚odycze, kawa, napoje alkoholowe, soki
pasteryzowane, napoje gazowane itd. Lista produkt…w alkalicznych jest bardzo skromna: ƒwie•e
owoce i warzywa, ƒwie•e soki owocowe, niegazowana woda mineralna. Jest oczywiste, •e utrzymanie
normalnej r…wnowagi alkaliczno-kwasowej tylko diet„, jest zadaniem nieprostym.
Organizm stara si€, powsta‚e w procesie przemiany materii kwasy, zneutralizowa‡ i usun„‡ z
moczem, potem i wydychanym dwutlenkiem w€gla. Aby te procesy przebiega‚y bez zak‚…ceˆ, z
pokarmem i napojami musimy uzyska‡ odpowiedni„ iloƒ‡ minera‚…w alkalicznych, z kt…rych
najwa•niejsze to: potas, s…d, wapˆ i magnez.
Niedob…r substancji alkalicznych zwi€ksza kwasowoƒ‡ organizmu i zmniejsza zasadowoƒ‡ krwi.
Dozwolony zakres wahaˆ wska‰nika zasadowoƒci krwi jest bardzo w„ski: pH = 7,3-7,45. Nawet
niewielkie odchylenia od tych wartoƒci prowadzaj„ do powa•nych problem…w zdrowotnych, a przy
zwi€kszeniu si€ kwasowoƒci krwi do pH = 6,95 cz‚owiek traci przytomnoƒ‡ i umiera. Dlatego, p‚ynne
pozosta‚oƒci kwasowe, kt…re maj„ wp‚yw na wska‰nik pH, organizm stara si€ przekszta‚ci‡ w sta‚e i
zgromadzi‡ je w r…•nych miejscach organizmu. Sta‚e substancje kwasowe nie maj„ bezpoƒredniego
wp‚ywu na wska‰nik pH, lecz maj„ na og…lny stan zdrowia. Zazwyczaj s„ kumulowane w warstwie
t‚uszczowej, zmniejszaj„c w ten spos…b ich wp‚yw na kwasowoƒ‡ organizmu. (Nagromadzenie
t†uszczu, nadwaga jest czƒsto wynikiem gromadzenia nieusuniƒtych pozosta†o•ci kwasowych). Takie
zanieczyszczenia kwasowe to tak•e cholesterol, kamienie nerkowe i •…‚ciowe, moczany, siarczany,
fosforany.
Organizm, zw‚aszcza w wieku ponad 45 lat, nie jest w stanie pozby‡ si€ wszystkich zanieczyszczeˆ
kwasowych. One ci„gle gromadz„ si€ w r…•nych miejscach cia‚a i organizm kwa•nieje. W miejscach,
gdzie gromadz„ si€ zanieczyszczenia kwasowe, ulega zak‚…ceniu kr„•enie krwi. Do narz„d…w nie
dostarcza si€ wystarczaj„co tlenu z krwi„, ich funkcje s„ naruszane. Dlatego, gromadzenie
zanieczyszczeˆ kwasowych jest przyczyn„ wczesnego starzenia si€ i jedn„ z g‚…wnych przyczyn
wielu chor…b degeneracyjnych.
Tajemnica dobrego zdrowia i d†ugowieczno‡ci tkwi w zdolno‡… organizmu do neutralizacji i
pozbycia siˆ tych zanieczyszcze‰.
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Pocz„tek r‚€nych zachorowa‡
W przypadku niedoboru substancji alkalicznych, organizm Špo•ycza‹ wapˆ z koƒci. To mo•e
prowadzi‡ do rozpocz€cia si€ takich chor…b jak osteoporoza. W przypadku nadmiaru soli kwasu
moczowego, rozwija si€ zapalenie staw…w, dna moczanowa. W przypadku braku jon…w wapnia,
potrzebnych do neutralizacji nagromadzonych obok trzustki zanieczyszczeˆ kwasowych, zak‚…ca si€
produkcja insuliny i zwi€ksza si€ ryzyko rozwijania si€ cukrzycy.
Obecnie bardzo popularne s„ leki do regulacji kwasowoƒci •o‚„dka. Jednak, bardzo cz€sto przyczyn„
zgagi jest nie wzrost kwasowoƒci •o‚„dka, a nadmierna kwasowoƒ‡ ca‚ego organizmu.
Jedn„ z przyczyn wysokiego ciƒnienia krwi jest to, •e w kwaƒnym ƒrodowisku krew g€stnieje.
Zak‚…cany jest jej przep‚yw przez kapilary.
Pozosta‚oƒci kwasowe gromadz„ce si€ w naczyniach krwionoƒnych mog„ zak‚…ci‡ dostarczanie krwi
do m…zgu. Organizm przykleja te cz„steczki do ƒcianek t€tnic, a to ogranicza przeciek krwi, hamuje
aktywnoƒ‡ serca. W taki spos…b zak‚…cane jest kr„•enie krwi, zaczynaj„ si€ choroby serca, rozwija si€
mia•d•yca. Zwi€kszone obci„•enie fizyczne, sytuacje stresowe, mog„ spowodowa‡ znaczny wzrost
ciƒnienia krwi. Osadzone na ƒciankach t€tnic substancje w takiej sytuacji mog„ zosta‡ z nich
wypchane. W koˆcu, mog„ zatka‡ naczynia krwionoƒne, dostarczaj„ce krew do m…zgu. W taki spos…b
powstaje realne zagro•enie krwotoku ƒr…dm…zgowego.
Je•eli pijemy zjonizowan„ wod€ alkaliczn„, pozosta‚oƒci kwasowe s„ naturalnie rozpuszczane i ‚atwo
usuwane przez nerki.

Zasady neutralizuj„ kwasy
Z podstaw chemii wiemy, •e zasady neutralizuj„ kwasy. Po dotkni€ciu mi€sa r€ce staj„ si€ lepkie.
T‚uszcz, kt…ry jest pochodzenia kwasowego, nie da si€ zmy‡ sam„ wod„ Potrzebne jest myd‚o, kt…re
jest zasad„ i neutralizuje t‚uszcz, tylko wtedy r€ce staj„ si€ czyste.
Wi€kszoƒ‡ z nas od czasu do czasu miewa b…le, wyst€puj„ce w r…•nych cz€ƒciach cia‚a. Cz€sto ich
powodem s„ skupienia zanieczyszczeˆ kwasowych, kt…re u ka•dego gromadz„ si€ w r…•ny spos…b.
Objawy chor…b pokazuj„, w kt…rych cz€ƒciach organizmu s„ zgromadzone resztki kwasowe. Wa•ne jest
zrozumie‡, •e zanieczyszczenia kwasowe, kt…re s„ g‚…wn„ przyczyn„ chor…b degeneracyjnych os…b
doros‚ych, powstaj„ ze wszystkich produkt…w spo•ywczych, niezale•nie od ich jakoƒci i ceny. R…•ni si€
jedynie ich iloƒ‡ w ka•dym z produkt…w.
Nie powinno nas zaskoczy‡ poprawienie si€ og…lnego stanu zdrowia, gdy w‚o•ymy troch€ trudu w
zmniejszenie kwasowoƒci organizmu. Woda alkaliczna (opisana w kolejnej sekcji) bardzo dobrze i
skutecznie radzi sobie z tym zadaniem.

NAUKOWCY I EKSPERCI O ZAKWASZENIU ORGANIZMU
Wi€kszoƒ‡ chor…b ma wspŠln‹ przyczynˆ, kt…r„ wielu naukowc…w nazywa naruszeniem r…wnowagi
kwasowo-alkalicznej. Skutkiem tego jest zbytnie zakwaszanie organizmu. Amerykaˆski uczony Sang
Whang analizuj„c wp‚yw r…wnowagi kwas…w i zasad na zakwaszenie organizmu, opiera si€ na
badaniach, o diecie wsp…‚czesnej, prowadzonych na Uniwersytecie Kalifornijskim.
W epoce przed industrializacj„ gospodarki rolnej cz‚owiek ƒrednio spo•ywa‚ 35 % mi€sa i 65%
substancji roƒlinnych. W tym okresie zawartoƒ‡ jon…w substancji zasadowych, takich jak potas i s…d, w
spo•ywanym pokarmie by‚a trzy-cztery razy wy•sza ni• obecnie. Zawartoƒ‡ jon…w potasu w dziennej
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normie pokarmu zmniejszy‚a si€ od 250 do 70 mg, a jon…w sodu † od 220 do 50 mg. Przy niedoborze
substancji zasadowych, kwasowe pozosta‚oƒci nie s„ w pe‚ni neutralizowane. To z kolei powoduje
szybsze starzenie si€ organizmu i, niestety, Šodm‚odzenie‹ chor…b.
Sang Whang tak opisa‚ konsekwencje tego zjawiska: Š... Oznacza to, •e z wiekiem, powstaje zbyt du•o
rodnik…w (H+) kwasu i zbyt ma‚o w€glan…w wodoru (HCO3 -), co prowadzi do zakwaszania organizmu.
Przypuszcza on, •e starzej„c si€ organizm nieuchronnie kwaƒnieje.
W 1933 roku dr hab. William Howard Hay w swojej innowacyjnej ksi„•ce ŠNowa Era Zdrowia‹ pisze,
•e nagromadzenie kwas…w, powoduj„ce zatrucie organizmu, jest przyczyn„ wszystkich chor…b: Š...
twierdzenie, €e wszystkie choroby, pomimo r‚€nych ich objaw‚w, s„ jedn„ chorob„, mo€e wydawa… siƒ
zaskakuj„ce, ale tak naprawdƒ jest.‹
Dr Susan Lark, wyk‚adowca uniwersytetu i autor ksi„•ki ŠChemia Sukcesu‹, powiedzia‚a: ŠCzteryszeƒ‡ szklanek wody alkalicznej dziennie zmniejszy kwasowoƒ‡ organizmu. Wod€ alkaliczn„ nale•y
u•ywa‡ przy objawach takich chor…b, jak przezi€bienie, grypa czy zapalenie oskrzeli, to znaczy wtedy,
gdy powstaj„ przes‚anki wzrostu kwasowoƒci organizmu. Podobnie jak w przypadkach witamin C i E
oraz beta-karotenu, woda alkaliczna dzia‚a jako przeciwutleniacz, poniewa• ma du•o wolnych
elektron…w. To pomaga zapobiec chorobom serca, zak‚…ceniom uk‚adu odpornoƒciowego...‹.
Autor ksi„•ki ŠOdm‚odzenie‹ Harald Tietz twierdzi, •e stale pij„c wod€ alkaliczn„, zawartoƒ‡
pozosta‚oƒci kwasowych mo•e by‡ zmniejszona do poziomu o wiele m‚odszego cz‚owieka. A to
odnawia funkcje naszego cia‚a.
Badania Dr Walter Irlacher nad wp‚ywem wody alkalicznej na w‚aƒciwoƒ‡ krwi oraz leczenie chor…b
wywo‚anych zwi€kszon„ kwasowoƒci„ organizmu lub zachorowaˆ skomplikowanych spowodowa‚y
prawdziw„ sensacj€ w Niemczech. Badania naukowiec wykona‚a u•ywaj„c metody Šbadania krwi w
ciemnym polu‹ (ŠDunkelfeldmikroskopie‹).

Na zdj€ciu po lewej stronie † zdj€cie krwi zdrowego cz‚owieka. Widoczne zgromadzenie nieusuni€tych
pozosta‚oƒci. Na zdj€ciu po prawej stronie † zmiany krwi po zakwaszeniu organizmu: sklejone krwinki
czerwone, tj. zag€szczona krew.
Naukowiec D. Aschbach opublikowa‚a du•o obiecuj„ce wyniki badaˆ klinicznych, przeprowadzonych
w Berlinie, w klinice ŠBadaˆ i praktycznego zastosowania p‚yn…w aktywowanych‹, na temat wp‚ywu
wody alkalicznej na leczenie cukrzycy typu I i II. Pacjentom po terapii, gdy w ci„gu 4-6 tygodni
u•ywali wody alkalicznej, koniecznoƒ‡ wstrzykiwania insuliny zmniejszy‚a si€ do 70 %, a poziom
glukozy we krwi zmniejszy‚ si€ nawet do 30%. Po zakoˆczeniu tego terminu i zaprzestaniu picia wody
alkalicznej wska‰niki te obni•a‚y si€ jeszcze przez 4-5 miesi€cy. Dane te zosta‚y potwierdzone
badaniami naukowc…w Japoˆskich.
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Na zdj€ciu po lewej stronie † patologiczny stan przyczepnoƒci erytrocyt…w pacjenta, chorego z
drugim typem cukrzycy. Na zdj€ciu po prawej stronie † krew tego samego pacjenta po 14 minutach
po wypiciu wody alkalicznej (pH = 9): krwinki czerwone wolno p‚ywaj„ w krwioobiegu.

ZAKWASZENIE ORGANIZMU MOƒE BY€ ZATRZYMANE
Na zakwaszenie organizmu wp†ywa stres, negatywne emocje, ci„g‚y poƒpiech, brak odpoczynku zbyt
du•e napi€cie fizyczne i psychiczne, depresja. A wi€c, umiej€tnoƒ‡ rozlu‰nienia si€ i zapomnienia
chocia• na chwil€, o problemach pozytywnie wp‚ywa na funkcje ca‚ego organizmu.
Na zakwaszenie organizmu du•y wp‚yw maj„ te• nowoczesne nawyki •ywieniowe. W wi€kszoƒci
kraj…w zachodnich zakorzeni‚a si€ dieta kwasowa. Tak jedz„ nasi przyjaciele, w taki spos…b
obchodzimy ƒwi€ta. Zwi€kszaj„c spo•ycie produkt…w alkalicznych (sa‚atki, owoce, warzywa oraz
ƒwie•e soki z owoc…w i warzyw) powoli odbudowujemy odpowiedni„ r…wnowag€ kwasowo †
zasadow„.
Ostatnio popularna jest konsumpcja suplement…w diety, kt…re, u•ywane stale, mog„ uzupe‚ni‡
organizm w elementy alkaliczne. Niestety, takie dodatki cz€sto nie s„ tanie i nie ka•dy mo•e sobie
pozwoli‡ na sta‚e ich spo•ycie. Ponadto, wyst€puj„ przypadki, gdy w pogoni za korzyƒci„, jest
podawana niepe‚na lub nawet b‚€dna informacja.
Pij wi€cej wody, nie czekaj a• poczujesz pragnienie
Woda † podstawa •ycia. Rodzimy si€ posiadaj„c wi€cej ni• 90 % wody. Gdy roƒniemy zawartoƒ‡
wody stale zmniejsza si€. W wieku 70 lat wody w organizmie zostaje tylko oko‚o 60 %. Od tego, ile i
jakiej wody pijemy, bezpoƒrednio zale•y nasze zdrowie. Niestety, ostatnio staje si€ zwyczajem
zamiast wody u•ywa‡ napoje gazowane, Šdoprawione‹ sztucznymi substancjami s‚odz„cymi.
Delektujemy si€ kaw„, herbatami egzotycznymi itd. My juŒ nie potrafimy pi… wody. W‚aƒnie wody,
a nie j„ zast€puj„cych p‚yn…w. Niejeden twierdzi, •e nie czuje potrzeby wypicia zalecanej dziennej
normy: 2-2,5 litr…w wody. Wod€ pije si€ tylko wtedy, gdy odczuwane jest pragnienie. Jednak, w
momencie poczucia pragnienia, w twoim ciele ju• brakuje od 0,5 do 1 litra wody. Dlatego, nasze
kom…rki cz€sto s„ Šsuche‹, a to komplikuje wszystkie procesy chemiczne naszego organizmu.
Woda, zanim stanie si€ g‚…wnym sk‚adnikiem p‚ynu mi€dzykom…rkowego zostaje w organizmie
przetworzona. P‚yn mi€dzykom…rkowy oddziela ka•d„ nasz„ kom…rk€, przekazuje do kom…rek
substancje od•ywcze i usuwa odpady proces…w metabolicznych. Woda † to obw…d elektryczny,
przekazuj„cy wiadomoƒci do ka•dej cz€ƒci cia‚a. Zalet„ wody, w por…wnaniu z pokarmem, jest fakt,
•e nadmiar wody jest z ‚atwoƒci„ usuwany z organizmu.
Poddaj„c wod€ dzia‚aniu sta‚ego pr„du elektrycznego, uzyskiwana jest woda zjonizowana,
posiadaj„ce wyj„tkowe w‚aƒciwoƒci, kt…re mog„ znacznie poprawi‡ procesy •yciowe naszego
organizmu.
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ZJONIZOWANA WODA ALKALICZNA, TO DAR PRZYRODY!

Elektroliza wody † rozpad cz„stek wody H2O, w wyniku przepuszczenia przez wod€ sta‚ego pr„du
elektrycznego. Podczas elektrolizy woda rozdziela si€ na dwie cz€ƒci: alkaliczn„, w kt…rej dominuj„
ujemne jony hydroksylowe OH-, i kwaƒn„, w kt…rej dominuj„ dodatnie jony wodorowe H+.

H2O •Ž H+ + OH•
Sole mineralne rozpuszczone w wodzie, w czasie elektrolizy tak•e podlegaj„ rozk‚adowi na
posiadaj„ce dodatni ‚adunek jony metali (wapˆ, potas, s…d, magnez) i posiadaj„ce ujemny ‚adunek
niemetale (chlor, fosfor, siarka).
Po zakoˆczeniu si€ procesu elektrolizy, parametry wody powracaj„ do pocz„tkowych. W celu
utrzymania osi„gni€tych w‚aƒciwoƒci na d‚u•szy czas s„ u•ywane specjalne urz„dzenia † jonizatory
wody. W tych urz„dzeniach, naczynie, w kt…rym zachodzi elektroliza, jest podzielone specjaln„
membran„ p…‚przepuszczaln„ na dwie sekcje. W ka•dej sekcji znajduje si€ jedna z dw…ch elektrod
(anoda lub katoda), przez kt…re przepuszczany jest sta‚y pr„d elektryczny.
Przez membran€ z lekkoƒci„ przechodz„ wolne elektrony i jony, ale nie mog„ przedosta‡ si€ o wiele
wi€ksze cz„stki wody. Z tego powodu po zakoˆczeniu elektrolizy woda nie miesza si€ i w ten spos…b
s„ utrzymywane otrzymane w‚aƒciwoƒci.
Podczas elektrolizy katoda przyci„ga dodatnio na‚adowane jony metali, a anoda jony ujemnie
na‚adowane. Dlatego, w jednej sekcji naczynia, obok katody, skupiaj„ si€ dodatnie jony metali takich
jak potas, s…d, wapˆ, magnez (zjonizowana woda alkaliczna). W innej (obok anody) skupiane s„
ujemno jony chloru, siarki, fosforu (zjonizowana woda kwasowa).
Zjonizowana woda alkaliczna, tak samo jak i kwasowa, otrzymuje i przez pewien czas utrzymuje
w‚aƒciwoƒci, kt…re j„ ca‚kiem r…•ni„ od siebie i od pocz„tkowych w‚aƒciwoƒci wody z kranu. To
prowadzi do ca‚kiem r…•nego u•ycia zjonizowanej wody alkalicznej i zjonizowanej wody kwasowej.
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W•A‘CIWO‘CI WODY ZJONIZOWANEJ
1.
Wska’nik pH pokazuje, w jakim stopniu ka•da substancja jest kwasowa (t.j. ile jon…w H+ taka
substancja posiada). Wartoƒci pH mog„ waha‡ si€ od 0 do 14.

Gdy pH wzrasta od 7 do 14, wzrasta alkalicznoƒ‡ (wzrasta iloƒ‡ jon…w hydroksylowych OH- i
zmniejsza si€ iloƒ‡ jon…w wodorowych H+). Wartoƒci wody alkalicznej najcz€ƒciej znajduj„ si€ w
przedziale od pH=8 do pH=12.
Gdy pH zmniejsza si€ od 7 do 0, wzrasta kwasowoƒ‡ (wzrasta iloƒ‡ jon…w wodorowych H+ i
zmniejsza si€ iloƒ‡ jon…w hydroksylowych OH-). Wartoƒci wody kwasowej najcz€ƒciej znajduj„ si€ w
przedziale od pH=2 do pH=6.
Wiadomo, •e p‚yny ustrojowe organizmu (opr…cz kwasu •o‚„dkowego) † krew, p‚yn
mi€dzykom…rkowy, limfa † s„ lekko alkaliczne. Najwa•niejsze s„ parametry krwi. Organizm mo•e
odpowiednio funkcjonowa‡, tylko wtedy, gdy krew jest lekko alkaliczna (pH= 7,35 • 7,45).
2.
Potencja‚ utleniania-redukcji (ORP) okreƒla mo•liwoƒ‡ roztworu odda‡ lub przyj„‡ elektrony.
Wartoƒci ORP (mV) mog„ by‡ jak ujemne tak i dodatnie.
Ujemny ORP pokazuje, •e w roztworze s„ wolne elektrony. Takie wartoƒci posiada woda alkaliczna,
kt…ra staje si€ Šdawc„‹ elektron…w. Im bardziej potencja‚ jest ujemny, tym w roztworze b€dzie wi€cej
wolnych elektron…w. Wi€ksza b€dzie te• mo•liwoƒ‡ przekazania tych elektron…w.
Dodatni ORP pokazuje, •e w roztworze wolnych elektron…w brakuje. Takie wartoƒci posiada woda
kwasowa. Im dodatni potencja‚ b€dzie wi€kszy, tym bardziej b€dzie zwi€ksza‡ si€ w‚aƒciwoƒ‡ do
pobierania elektron…w z innych substancji. Z powodu tego woda kwasowa posiada w‚aƒciwoƒci
bakteriob…jcze.
Wartoƒci ORP w ciele ludzkim w zale•noƒci od narz„du wahaj„ si€ od +50 do -200mV. W tym
samym czasie ORP wody pitnej (z kranu, studni, sprzedawanej w butelkach) i praktycznie wszystkich
napoj…w gazowanych waha si€ w przedziale od +150 do +250 mV (Coca cola +350mV). R…•nica w
wartoƒciach ORP p‚yn…w organizmu i p‚yn…w, kt…re pijemy pokazuje, •e aktywnoƒ‡ elektron…w w
organizmie jest znacznie wi€ksza. Z tego powodu organizm musi wykorzystywa‡ sw„ energi€
•yciow„ dla korekcji ORP spo•ywanych napoj…w.
Wartoƒci pH i ORP w wodzie alkalicznej s„ zbli•one do wartoƒci p‚yn…w organizmu (krew, p‚yn
mi€dzykom…rkowy, limfa). Powoduje to •e woda alkaliczna, kt…rej pH =8,5 † 9,5 i ORP = -100 Œ
-200 mV jest bardzo odpowiednia do picia. Wytwarzanie takiej wody zajmuje 3-5 min, w zale•noƒci
od wybranej modyfikacji jonizatora wody. Dok‚adne parametry wody zjonizowanej s„ podawane w
instrukcjach technicznych jonizator…w PTV i aQuator.
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Zjonizowana woda alkaliczna jest odpowiednia dla codziennego picia, jako efektywny ƒrodek
profilaktyczny (patrz. ŠPi€‡ zalet wody alkalicznej‹). Rekomenduje si€ codziennie wypi‡ nie mniej
ni• 2 † 2,5 litra zjonizowanej wody alkalicznej.
Wartoƒci pH i ORP wody kwasowej pokazuj„, •e woda ta jest odpowiednia tylko dla u•ytku
zewn€trznego. Dodatnie wartoƒci ORP wskazuj„ na niedostatek elektron…w. Woda kwasowa
brakuj„ce elektrony pobiera od mikroorganizm…w, bakterii, patogen…w, i w ten spos…b je niszczy.
Wi€c woda kwasowa jest wspania‚ym ƒrodkiem bakteriob…jczym.

PI‚€ ZALET WODY ALKALICZNEJ
1. Przeciwutleniacz naturalny
Ujemny ORP (-150 ...- 250 mV) † oznacza, •e w wodzie alkalicznej s„ wolne elektrony, tj. elektrony,
kt…re mog„ by‡ przekazane. Ta w‚aƒciwoƒ‡ jest szczeg…lnie skuteczna przy neutralizacji szkodliwych
skutk…w wp‚ywu wolnych rodnik…w.
Wiadomo, •e wolne rodniki to cz„steczki, kt…rym brakuje elektronu. S„ to nadtlenki, cz„steczki tlenu
bez jednego elektronu itd. W organizmie powstaj„ one naturalnie, w procesie reakcji metabolicznych.
Odpowiednia iloƒ‡ wolnych rodnik…w w organizmie jest niezb€dna. Chroni„ one organizm od
bakterii, wirus…w, niszcz„ kom…rki zwyrodnia‚e. Problemy rozpoczynaj„ si€ wtedy, kiedy powstaje
nadmiar wolnych rodnik…w, kt…re w celu uzyskania brakuj„cych elektron…w, nieustannie atakuj„
zdrowe kom…rki organizmu, a tym samym naruszaj„ normaln„ ich dzia‚alnoƒ‡ oraz powoduj„ r…•ne
choroby. Mog„ rozpocz„‡ si€ niekontrolowane reakcje chemiczne, kt…re stymuluj„ rozw…j
nowotwor…w i innych chor…b.
Pij„c wod€ alkaliczn„, organizm otrzymuje dodatkow„ iloƒ‡ wolnych elektron…w, kt…re s„
absorbowane przez wolne rodniki. Ze wzgl€du na w†a‡ciwo‡ci antyoksydacyjne wody alkalicznej s„
chronione zdrowe kom…rki, jest wzmacniany system odpornoƒciowy organizmu.

2. Alkalizuje organizm
ALKALICZNE WARTO‘CI pH = 8,5 • 9,5 s„ najbardziej odpowiednie dla ƒrodowiska
wewn€trznego organizmu. P‚yny wewn€trzne, z wyj„tkiem kwasu •o‚„dkowego, a tak•e narz„dy s„
lekko alkaliczne. Najbardziej alkalicznymi s„ narz„dy i krew noworodk…w (pH krwi= 7,45). Niestety,
w procesie wzrostu i rozwoju organizmu, on staje si€ bardziej kwaƒny. Alkalicznoƒ‡ krwi zmniejsza
si€, skupienia pozosta‚oƒci kwasowych i zwi„zane z tym ryzyko chor…b, roƒnie, a niezb€dne do
zmniejszenia kwasowoƒci minera‚y alkaliczne organizm mo•e otrzyma‡ tylko razem z odpowiedni„
•ywnoƒci„ i napojami.
W wodzie alkalicznej, jak m…wi sama jej nazwa, opr…cz jon…w hydroksylowych znajduj„ si€ tak•e,
wymagane do neutralizacji pozosta‚oƒci kwasowych, jony metali alkalicznych (wapnia, magnezu,
potasu, sodu). S„ one niezb€dne w doƒ‡ sporych iloƒciach dla prawid‚owego funkcjonowania
wi€kszoƒci narz„d…w. W wodzie alkalicznej brak kwasotw…rczych resztek soli (chloru, siarki, fosforu,
itd.). Pozostaj„ one w wodzie kwasowej. Dlatego, codziennie pij„c wod€ alkaliczn„, organizm
otrzymuje wystarczaj‹c‹ ilo‡ci minera†Šw alkalicznych, utrzymywane jest alkaliczne
‡rodowisko organizmu, zmniejsza si€ zakwaszenie organizmu, a tym samym wzmacnia si€
odpornoƒ‡ organizmu na choroby.
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3. Bezpo•rednie absorbowanie
MNIEJSZE FORMACJE MOLEKULARNE. Cz„steczki wody alkalicznej s„ po‚„czone w
znacznie mniejsze formacje (5-6 cz„steczek) ni• zwyk‚ej wody pitnej (10-13 cz„steczek). Dlatego,
woda alkaliczna od razu przechodzi przez b‚ony kom…rkowe i jest bezpoƒrednio anga•owana w
procesy metaboliczne (organizm nie potrzebuje dodatkowej energii na jej przetwarzanie!). Woda z
takimi w‚aƒciwoƒciami znacznie lepiej nawadnia tkanki, rozpuszcza i usuwa najtrudniej osi„galne
toksyny. Woda alkaliczna bardzo skutecznie neutralizuje i rozpuszcza skupione pozosta‚oƒci
kwasowe, kt…re potem s„ ‚atwo usuwane przez nerki.

4. Bardziej ciek†a
MNIEJSZE NAPI‚CIE POWIERZCHNIOWE. Napi€cie powierzchniowe wody alkalicznej jest
prawie dwa razy ni•sze ni• wody wodoci„gowej. Oznacza to, •e alkaliczna woda jest bardziej ciek‚a,
Šmokra‹. Pami€taj„c to, •e krew † to 90 % wody, ‚atwo zrozumie‡, •e gdy dostarczamy wystarczaj„c„
iloƒ‡ wody alkalicznej, krew staje si€ bardziej ciek‚„. Jest to bardzo wa•ne, poniewa• gdy organizm
kwaƒnieje, krew zag€szcza si€, zak‚…ca si€ kr„•enie, zwi€ksza si€ zagro•enie powstania skrzep…w
krwi. Gdy pijemy wod€ alkaliczn„, krew staje si€ bardziej ciek‚„ w spos…b naturalny.

5. Wiƒcej tlenu
ZWI‚KSZONA ZAWARTO‘€ TLENU. W wodzie alkalicznej dominuj„ ujemne jony OH-.
Dlatego, pij„c wod€ alkaliczn„ organizm otrzymuje proporcjonalnie dodatkow„ dawk€ tlenu. A gdzie
tlen, tam i •ycie, energia. Proces przemiany materii w du•ym stopniu zale•y od rodzaju ƒrodowiska, w
kt…rym odbywa si€ ten proces. W przypadku braku tlenu, w€glowodany rozk‚adaj„ si€ tylko
cz€ƒciowo, zaczyna si€ proces fermentacji. To jest bardzo wa•ne, bo wiemy, •e rak rozwija si€ w
warunkach, w kt…rych proces przemiany materii odbywaj„ si€ w ƒrodowisku z nisk„ zawartoƒci„
tlenu.
W ci„gu ostatnich 30 lat ƒwiat fascynuj„ wska‰niki zdrowia populacji Japonii, Korei Po‚udniowej. W
tych krajach s„ wprowadzane nowoczesne technologie poprawy jakoƒci wody i jej wska‰nik…w
biologicznych. W Japonii prawie co pi„ta rodzina u•ywa wod€ alkaliczn„. Ka•dego roku ta ogromna
grupa u•ytkownik…w wzrasta o jeszcze jeden milion. W Japonii i Korei Po‚udniowej istniej„ szpitale,
w kt…rych zamiast drogich lek…w i antybiotyk…w cz€sto u•ywana jest jak woda alkaliczna, tak i woda
kwasowa.
Warto zauwa•y‡, •e si‚„ nap€dow„ tej rewolucji zdrowia s„ nie firmy farmaceutyczne czy te•
instytucje medyczne, a sami ludzie, kt…rzy wybieraj„, w jaki spos…b najlepiej zadba‡ o swoje zdrowie.
“Od rozmŠw o zdrowiu nikt nie sta† siˆ zdrowszym. Zdrowie staje siˆ realne, gdy w tym celu co‡
robimy” (Ian Blair Hamilton)

Przegl„d przygotowa‚ Telesforas Lauceviˆius
Wi€cej informacji w ksi„•ce ŠWoda zjonizowana, •ycie bez chor…b‹, autorzy Telesforas Laucevi•ius,
i prof. Stanis‚aw Wi„ckowski.
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