
„Zdrowie to nie wszystko, 
lecz bez zdrowia wszystko jest niczym”  

          (Sokrates)

wpływ wody  
na ludzki organizm

Jaki wpływ ma woda na ludzki 
organizm?
Każdy z nas wie, że życie, takie, 
jakie znamy, nie ma szans istnieć 

bez wody. W organizmie ludzkim 
woda stanowi 70 proc., krew to w 90 
procentach woda. Wszystkie procesy 
w organizmie zachodzą w środowisku 
wodnym.
 Gdy w organizmie brakuje wody, 
znacznie spowalnia się działalność 
fermentów, procesy metaboliczne 
przechodzą nieefektywnie. Dłu-
gotrwałe odwodnienie organizmu 
wywołuje wiele negatywnych skut-
ków. Najbardziej na niedostatek 
wody reaguje mózg. Chociaż mózg 
stanowi tylko 2% masy ciała, wyko-
rzystuje około 20% spożywanej wo-
dy i tlenu. Brak wody w ciele może 
wywołać nieodwracalne zmiany 
w mózgu.
 Organizm, „rozumiejąc” to, wy-
syła wiele sygnałów o niedostatku 
wody: wzrasta ciśnienie krwi, poja-
wiają się różnorodne bóle. Można 
powiedzieć, że ból to beznadziejne 
wołanie organizmu, że brakuje wody. 
Zbyt często ten sygnał „wyłączamy” 

JJ Rozmowa z chemikiem, 
współautorem książki 
„Woda zjonizowana życie 
bez chorób” Telesforasem 
Laucevičiusem (autorzy 
Telesforas Laucevičius 
i prof. Stanisław 
Wiąckowski)
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kroorganizmów chorobotwórczych 
i pasożytów w liczbie stanowiącej 
potencjalne zagrożenie dla zdrowia 
ludzkiego, wszelkich substancji w stę-
żeniach stanowiących potencjalne za-
grożenie dla zdrowia ludzkiego oraz 
nie ma właściwości korozyjnych… 
(Rozporządzenia ministra zdrowia 
z dnia 20 kwietnia 2010 r.)
 Ważny jest wskaźnik minerali-
zacji wody, pokazujący, ile w wo-
dzie jest rozpuszczonych substancji 
mineralnych. Jakościowa woda, jak 
i środowisko wewnętrzne naszego 
organizmu (krew, limfa, płyn mię-
dzykomórkowy), powinny być lek-
ko alkaliczne (w chemii używa się 
wskaźnika pH). Ostatnio wiele uwagi 
poświęca się wskaźnikowi ORP. Jest 
to parametr wskazujący, czy sub-
stancja jest przeciwutleniaczem, czy 
utleniaczem. W rekomendacjach 
światowej organizacji zdrowia z ro-
ku 2008 (World Health Organisa-
tion) podkreślono, że dalsze badania 
ORP, jako parametru jakości wody, 
są bardzo pożądane (Guidelines for 
Drinking-water Quality).
 Każda ciecz ma nieduży ładu-
nek ujemny bądź dodatni, mierzony 
w miliwoltach. To potencjał utleniania 
redukcji. Dodatni ładunek ORP wska-

zuje na mniejszą ilość elektronów 
w substancji. Im większy dodatni po-
tencjał wody, tym więcej elektronów 
jej brakuje. Z drugiej strony ujemny 
ładunek ORP pokazuje, że w substan-
cji jest nadmiar tak zwanych „wolnych 
elektronów”. Według wielu naukow-
ców właśnie reakcje wymiany elek-
tronów wpłynęły na rozwój życia. 
Im bardziej ujemna jest wartość ORP, 
tym więcej w substancji jest „wolnych 
elektronów”. Taka substancja może 
lekko oddawać elektrony np. podczas 
neutralizacji wolnych rodników.
 Wskaźnik pH pokazuje kwaso-
wość substancji. Jego wartości mogą 
wariować od 0 do 14. PH=7 to sub-
stancja obojętna, wartości zmniej-
szające się od 7 do zera wskazują 
wzrastanie kwasowości, a wartości 
rosnące od 7 do 14 wskazują wzra-
stanie alkaliczności.

Jaki wpływ mają te wskaźniki na pro-
cesy w organizmie?
 Zanim organizm przyjmie każ-
dą substancję, którą spożywamy, 
przetwarza ją w taki sposób, by była 
dla niego odpowiednia. Także war-
tości pH i ORP zmienia tak, by mu 
pasowały.

ciąg dalszy na str. 4

W roku 1988, gdy pra-
cowałem jako in-
żynier budowlany, 
wydarzyło się coś, 

co diametralnie zmieniło me życie. 
W gorący letni dzień odpoczywali-
śmy z kolegami obok jeziora Sartai. 
Z mostku, jako pierwszy, skoczy-
łem do wody… Nieszczęśliwie… 
Uszkodziłem kręgosłup. W szpi-
talu spędziłem długie 3 miesiące, 
nie władałem ani rękoma, ani no-
gami. Wkrótce pojawiły się odle-
żyny, ropne rany. Wtedy to, będąc 
w beznadziejnej sytuacji, usłysza-
łem o wodzie zjonizowanej, że jest 
bardzo efektywna w leczeniu i pre-
wencji odleżyn i ran. Nie miałem 
nic do stracenia.

W krótkim czasie po rozpoczę-
ciu kuracji kompresami z wodą 
zjonizowaną odleżyny po prostu 
zniknęły. Przysiągłem sobie, że gdy-
by udało mi się „wstać na nogi”, 

woda zjonizowana pomogła  
mi wyzdrowieć po ciężkiej  
traumie i stworzyć biznes
Vytautas Kriovė

lekami od bólu i czujemy się kom-
fortowo, dopóki działają. W wielu 
takich wypadkach pomocne by by-
ło picie czystej, wysokojakościowej 
wody.

Jaką wodę pić najlepiej?
Według rozporządzenia ministra 
zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. 
woda jest bezpieczna dla zdrowia 
ludzkiego, jeżeli jest wolna od mi-

to włożę wszystkie siły w propa-
gowanie wody zjonizowanej. Ta-
ki był początek przedsiębiorstwa 
„Burbuliukas ir Co”, które liczy już 
prawie 20 lat.

Wiele lat miałam nie-
przyjemny problem 
– ciągła zgaga. Czu-
łam, że mi żołądek 

po prostu płonie. Przypominam 
sobie, jak leżąc w nocy z otwarty-
mi oczyma myślałam, że tak będzie 
zawsze… Wszystkie leki zostały już 
wypróbowane.

Lekarze zgagi nie uważają za 
chorobę, po prostu proponują ko-
lejne leki na zgagę. To wiązało się 
z ciągłą depresją, bo nie pomagały 
nawet najdroższe leki. Byłam go-
towa na wszystko. Właśnie w ta-
kiej sytuacji napotkałam broszurę 
o wodzie zjonizowanej i kolejną 
propozycję walki ze zgagą.

Jak zmieniło się 
moJe życie

Z wiekiem z powodu stresu, 
nieodpowiedniej diety, zanie-
czyszczonego środowiska balans 
kwasowo-zasadowy organizmu 
zostaje naruszony. Zakwaszenie 
organizmu staje się przyczyną wie-
lu chorób, których wielu lekarzy 

Płomienie w żołądku już zgasły 
Janina Purpurowicz

nie uważa za poważne choroby. To 
między innymi: gęstniejąca krew, 
trudności w skupieniu, bezsenność, 
nadwrażliwość i, co było bardzo 
ważne dla mnie: zgaga. Okazuje 
się, że zgaga często nie jest wskaź-
nikiem kwasowości żołądka, ale 
nadkwasoty całego ciała, zwłasz-

cza, jeżeli zdarza się nie od czasu 
do czasu, a jest ciągła.

Uznałam, że nie mam nic do 
stracenia – zakup jonizatora zmie-
nił me życie.

Stopniowo, w ciągu pół roku 
zrozumiałam, że żyję bez leków 
od nadkwasoty żołądka. Nie są mi 
potrzebne, bo nie miewam już tych 
płomieni. Później wypróbowałem 
pokarmy, których bałam się jeszcze 
bardziej niż tych płomieni w żołąd-
ku. Od tej pory jem wszystko bez 
obaw; do tego czasu jadłam jedy-
nie kaszki.

Z czasem ustąpiły częste bóle 
głowy. Mam więcej sił i chęci do 
pracy. Czuję się, jakby mi wmon-
towali dodatkowy silnik.

Mąż, widząc, co się ze mną dzie-
je, też w końcu wypróbował tego 
„napoju”. Smakowało mu i z cza-
sem uregulowało się mu ciśnienie 
krwi. Dopiero później, po prze-
czytaniu książki o wodzie zjoni-
zowanej zrozumiałam, dlaczego 
tak się stało.

 � Janina Purpurowicz

 �Vytautas Kriovė
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Woda i Zdrowie
gazeta promocyjna - egzemplarz bezpłatny
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JJ Dr TheoDore 
BarooDy:

„Wskazałem do wypicia ponad 
5000 galonów wody alkalicznej, 
praktycznie w każdej sytuacji, ja-
ką tylko można sobie wyobrazić. 
Wiem, że zjonizowana woda alka-
liczna jest pożyteczna dla każdego.”

JJ Felicia Drury 
climenT, auTorka 
książki „DieTa Dla 
Balansu alkaliczno 
kwasowego”:

„Po 10 latach pozytywnych eks-
perymentów klinicznych z setkami 
klientów używających zjonizowa-
nej wody alkalicznej wyrobiłam 
sobie opinię, że w przyszłych la-
tach ta technologia zamieni pogląd 
na zdrowie tak u specjalistów, tak 
i u społeczeństwa… Proponuję pić 
wodę alkaliczną, gdy tylko jest to 
możliwe”.

JJ Dr susan lark, 
auTorka książki 
„chemia sukcesu”:

„Pijąc 4-6 szklanek zjonizowa-
nej wody alkalicznej dziennie uda 
się zneutralizować zbyt wysoką 
kwasowość organizmu i z czasem 
odnowić zdolność organizmu do 
neutralizacji kwasów”.

„Zjonizowana woda alkaliczna 
musi być pita wtedy, gdy pojawiają 
się objawy zwiększania kwasowo-
ści: przeziębienia, grypa, zapalenie 
oskrzeli. Woda alkaliczna, tak samo 
jak witaminy C i E, jest antyoksy-
dantem z powodu nadmiaru elek-

Wiodący światowi naukowcy  
o wodzie zjonizowanej...

tronów. To może pomóc walczyć 
z chorobami serca, zmniejszaniem 
się odporności itp.”

JJ Dr ingFreiD hoBerT:
„Aby wrócić do zdrowia nie są 

potrzebne drogie leki, mające nega-
tywne skutki uboczne. Zjonizowana 
woda alkaliczna ma długotrwały 
wpływ, bo alkalizuje organizm i jest 
skutecznym antyoksydantem”.

JJ Dr Dina aschBach 
giTelman:

„Co dzieje się z człowiekiem 
chorym na cukrzycę, gdy pije zjo-
nizowaną wodę alkaliczną? Po 
wypiciu wody alkalicznej male-
je poziom cukru we krwi, a skoki 
cukru, bardzo mocno szkodzące 
naczyniom krwionośnym, stają 
się o wiele mniejsze. W klinice, 
w której pracuję, zauważyliśmy, że 
osobom pijącym wodę alkaliczną 
zapotrzebowanie na iniekcje in-
suliny zmniejszyły się o 20 proc., 
a ilość glukozy we krwi zmniejszyła 
się o 30 proc.”

JJ ProF. kunikaka 
hironaga, 
PrzewoDniczący 
szPiTala w JaPonii:

„Moje doświadczenia i  zain-
teresowanie minerałami i wodą 
zjonizowaną trwają już ponad 10 
lat. Pan Yamada, przewodniczący 
instytutu badań policji, miał bar-
dzo ciężką formę alergii. Był leczo-
ny wielokrotnie, ale bez sukcesu. 
Wtedy zaczął używać zjonizowanej 

wody alkalicznej. Alergia zniknęła 
bez śladu i więcej się nie powtó-
rzyła, chociaż używał dowolnego 
pokarmu. Po tym, jak usłyszałem 
tę historię, sam zacząłem używać 
wody zjonizowanej. Moja alergia 
także osłabła. Wtedy to zacząłem 
przeprowadzać dokładne badania 
naukowe o wodzie zjonizowanej. 
Konstatowałem, że większość aler-
gii jest powiązana z zakwaszeniem 
organizmu z powodu dużego uży-
cia cukru i mięsa. W organizmie 
pacjentów jest niski poziom anty-
oksydantów we krwi, co zmniejsza 
odporność organizmu. Organizm 
staje się bardzo wrażliwy i podatny 
na alergie.

U takich pacjentów często jest 
stosowane leczenie wapniem. 
W zjonizowanej wodzie alkalicznej 
wapń występuje w formie jonów, 
przez co lekko się przyswaja, a to 
zmniejsza alergie. Wapń w formie 
jonów nie tylko wzmacnia serce, 
neutralizuje toksyny, reguluje kwa-
sowość. Poprawia także funkcję sy-
stemu trawiennego i wątroby. Woda 
zjonizowana jest naturalna, z dużą 
zawartością minerałów, które po-
magają naturalnie zwalczać cho-
roby i alergie.

JJ immunolog Dr 
sherry rogers:

„Zjonizowana woda alkalicz-
na pomaga organizmowi usuwać 
kwaśne odpady… Jestem pewna, 
że toksyczność odpadów kwaso-
wych jest główną przyczyną chorób 
degeneracyjnych”.

Cytaty pobrano 
z www.glowing-health.co.uk

Korzyść wody zjonizowa-
nej jest znana na całym 
świecie już kilka dzie-
sięcioleci. Niepodwa-

żalnym liderem w tej sferze jest 
Japonia. W roku 1966, po dziesię-
cioleciu badań, ministerstwo zdro-
wia w Japonii uznało jonizator za 
urządzenie do poprawiania zdro-
wia. W latach 70. jonizatory zostały 
uznane za urządzenia medyczne 
także w Korei Południowej.

Dzisiaj liderami produkcji jo-
nizatorów wody są Japonia, Korea 
Południowa, USA i Tajwan.

Litewska spółka „Burbuliukas ir 
Co” produkuje jonizatory wody już 
ponad 17 lat. Ponad 90 proc joni-
zatorów eksportuje się. Największe 
zapotrzebowanie jest w krajach Eu-
ropy Zachodniej: Francja, Niemcy, 
Wielka Brytania, Włochy.

Za wysokie wskaźniki i osiąg-
nięte wyniki w roku 2008 przed-
siębiorstwo „Burbuliukas” zostało 
mianowane najlepszym przedsię-
biorstwem produkcyjnym w po-
wiecie poniewieskim. W roku 2009 
w przedsiębiorstwie wprowadzo-
ny został system kontroli jakości 
ISO:9001.

W swej działalności najwięcej 
uwagi zwracamy na jakość produk-

litewskie jonizatory nie zawiodły 
klientów już przez ponad 17 lat

Czy wiesz, że…
•	 ciało	noworodka	w ponad	90	proc	jest	złożone	z wody,	gdy	się	

starzejemy ta ilość stopniowo zmniejsza się do 60 proc., a gdy ta 
ilość osiąga 50-55 proc. - umieramy

•	 w ciągu	doby	tracimy	ponad	2	litry	wody
•	 dzieciom	do	prawidłowego	rozwoju	potrzeba	półtora	raza	więcej	

wody niż dorosłym
•	 gdy	czujemy	pragnienie,	organizmowi	już	brakuje	0,5-1	l	wody
•	 mózg	to	zaledwie	kilka	procent	ciała,	ale	zużywa	około	25	proc.	

całej dostarczanej wody i tlenu
•	 ból	bardzo	często	jest	wołaniem	organizmu	o dostarczenie	mu	

wody
•	 dla	neutralizacji	szklanki	popularnych	napojów	gazowanych	

o pH=2,5 musimy wypić 32 szklanki zjonizowanej wody alka-
licznej o pH=10 albo kilkadziesiąt litrów zwyklej wody

•	 w Korei	Południowej,	Japonii	jonizator	wody	jest	uznany	za	urzą-
dzenie medyczne. Są specjalistyczne szpitale, gdzie różne choroby 
są leczone wyłącznie wodą zjonizowaną

•	 przyczyną	wielu	chorób	jest	niedobór	wody	w organizmie	i sku-
pianie się kwasów.

Od tego czasu nasz 
dzień rozpoczyna się 
i  kończy wyłącznie 
szklanką wody zjoni-
zowanej. Wypijam jej 
ponad 2 litry dziennie. 
Super jest żyć bez leków, 
a jeszcze fajniej pomóc 

w  tym innym. Pracuję 
w salonie kosmetycznym, 
spotykam różnych ludzi, 
rozmawiamy i miło, kiedy 
klienci podczas następnej 
wizyty dziękują za wiedzę 
o  wodzie zjonizowanej, 
którą im przekazałam.

ciąg dalszy ze str. 1

cji. Używamy jedynie surowców 
najwyższej jakości. Urządzenia są 
produkowane wyłącznie z ekolo-
gicznych surowców, które nie mają 
elementów szkodliwych. Obudowa 
produkowana jest według wymo-
gów sanitarnych inspekcji kontroli 
leków i pokarmu.

Anoda jest wytworzona z me-
talu obojętnego, t.j. takiego, który 
podczas elektrolizy nie wchodzi 

w żadne reakcje z wodą i nie oddaje 
do wody szkodliwych związków.

W produkcji membran półprze-
puszczalnych używa się substancji, 
która spełnia wymogi substancji 
używanych w elektroaktywacji che-
micznej. Urządzenia są efektywne, 
oszczędne, nowoczesne, spełnia-
ją wymogi ochrony elektrycznej. 
Tym samym chronią środowisko 
naturalne.

Swoją przygodę z alkalicz-
ną wodą zjonizowaną roz-
począłem w październiku 
2012. Przedtem zupełnie 

o czymś takim nie słyszałem.
Od dawna borykałem się z prob-

lemem nadwagi (wtedy to było po-
nad 104 kilogramy – przy mojej 
normie około 78 kilogramów). 
Muszę wspomnieć, że już wtedy 
nie jadałem słodyczy, a waga ca-
ły czas rosła. Oprócz tego miałem 
znacznie podwyższone poziomy 
cholesterolu i trójglicerydów we 
krwi. Taka waga i takie wyniki – to 
w krótszej bądź dłuższej perspek-
tywie problem z sercem, układem 
krążenia lub też z cukrzycą. Lekarz 
oznajmił mi, że z takimi wynikami 
już do końca życia muszę brać leki. 
Jednak gdzieś podświadomie się 
z tym nie zgadzałem, jakby czując, 
że musi być coś, co niekoniecz-
nie jest tak chemiczne, a co mi po-
może. Właściwie to nie pamiętam, 
jak znalazłem pierwszą informację 
o alkalicznej wodzie zjonizowanej. 
Studiowałem w internecie różne 
informacje i fora dyskusyjne, aż 
w końcu kupiłem jonizator aQua-
tor. Oczywiście z poprzednich lat 
miałem wyniki, ale dla pewności, 
czy ta woda rzeczywiście działa, 
zrobiłem lipidogram. Zacząłem pić 

Moje badania kliniczne pokazują, 
że znów jestem młody

wodę 1 grudnia. Właściwie tego nie 
planowałem, ale coś mnie tknę-
ło, aby już po 3 tygodniach, tj. 21 
grudnia, zrobić wyniki. Jak je zo-
baczyłem aż usiadłem z wrażenia. 
Bo trójglicerydy z poziomu 368 mg/
dl spadły na 138 mg/dl. Cholesterol 
też spadł, ale jeszcze był powyżej 
normy. Wodę piłem w ilościach 2-3 
litry dziennie. Następne badanie 
zrobiłem 8 lutego następnego roku. 
Wtedy już wszystko było w normie. 
Co ważne, podczas tych 3 miesię-
cy straciłem 22 kilogramy. Poniżej 
w tabelce prezentuję moje wyniki 
wagi, cholesterolu i trójglicerydów 
na przestrzeni czasu. Wyniki utrzy-
mują się do dzisiaj. Ze swojej strony 
szczerze polecam picie tej wody. 
Mnie pomogła, pomoże i wam.

 � Jan Sabat

Jan Sabat

2008 2009 29-11-2012 20-12-2012 8-02-2013 Norma

Trójglicerydy 353 mg/dl 191 mg/dl 368 mg/dl 138 mg/dl 133 mg/dl 35-150

Cholesterol 293 mg/dl 276 mg/dl 338 mg/dl 225  mg/dl 201 mg/dl 120-200

Cholesterol HDL 40 mg/dl 41 mg/dl 40 mg/dl 46 mg/dl 49 mg/dl 40-70

Cholesterol LDL 182 mg/dl 191 mg/dl 224 mg/dl 151 mg/dl 126 mg/dl 0-115

Wskaźnik 
aterogenny

7 7 8 5 4 1-5

Waga 97 100 104,5 101 82,5 78
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Wszystko co nowe – 
to zapomniane sta-
re. Przysłowie to 
bardzo pasuje do 

srebrnej wody. Ta metoda lecze-
nia, znana przez tysiąclecia, znów 
staje się popularna. Takie leczenie 
jest bardzo efektywne i dostępne 
dla każdego.

Osoby chcące wyprodukować 
wodę srebrną już nie muszą szu-
kać starych srebrnych monet. Nie 
trzeba też ich trzymać długi czas 
w naczyniach z wodą, jak to ro-
biono przed kilkoma stuleciami. 
W jonizatorze z dodatkową funkcją 
produkcji wody srebrnej wodę od-
powiedniej koncentracji otrzymuje 
się po kilku sekundach.

Woda srebrna otrzymywana 
podczas elektrolizy wykazuje moc-
niejsze właściwości bakteriobójcze 
niż woda po prostu kontaktująca się 
ze srebrem albo woda, w której by-
ły rozpuszczone sole srebra. Trzeba 
też wspomnieć, że nie każdy kawa-
łek srebra jest dobry dla zdrowia. 
Srebro znajdowane w przyrodzie 
zawsze ma w sobie metale toksycz-
ne takie jak kadm i ołów.

Ozdoby i naczynia srebrne nie 
są produkowane ze srebra naj-
wyższej jakości, więc zawsze mo-
gą w sobie mieć zanieczyszczenia 
kancerogenne.

Podczas produkcji wody srebr-
nej w procesie elektrolizy także 
nie można używać stopów srebra. 
Inne substancje, będące w stopie, 
mogą dostać się do wody i nam 

Jonizator wody to nie luksus,  
lecz inwestycja w zdrowie

Dr Siergiej Kuzniecow

zaszkodzić.
Naukowo potwierdzono, że jo-

ny kadmu i ołowiu są akumulowa-
ne w organizmie i wywołują różne 
choroby, dlatego produkując wodę 
srebrną trzeba użyć srebra najwyż-
szej próby (999,9). Właśnie takie 
srebro jest używane w jonizatorach.

Te urządzenia pozwalają wy-
twarzać wodę srebrną o potrzeb-
nej koncentracji u siebie w kuchni. 
W celach profilaktycznych najczęś-
ciej używana jest woda srebrna 
o koncentracji srebra 0,02 – 0,05 
mg/l, o wiele rzadziej i dla krótkiego 
użycia jest potrzebna woda srebrna 
o koncentracji 10-20 mg/l.

Do produkcji wody srebrnej naj-
lepiej użyć wody gotowanej, która 
się odstała, wody mało minerali-
zowanej albo wody destylowanej.

Wodę srebrną można pić, na-

wilżać nią skórę, robić kompresy, 
płukać gardło i nos. W ciągu ostat-
nich kilku dziesięcioleci napisa-
no ponad sto metod użycia wody 
srebrnej w profilaktyce i w leczeniu 
kompleksowym.

Unikalne właściwości srebra są 
skutecznie używane w procesie le-
czenia ciężkich uleczalnych cho-
rób, do leczenia których przez długi 
czas używa się środków przeciw-
bakteryjnych. To zapalenie szpiku, 
przewlekłe zapalenie płuc, niedo-
bór odpornościowy i wiele chorób, 
które wykazują się zaostrzeniami: 
reumatoidalne zapalenie stawów, 
astma oskrzelowa, wypryski, wrzo-
dy żołądka i dwunastnicy, zapa-
lenie pęcherza, zapalenie cewki 
moczowej.

Według naukowców, srebro jest 
potrzebne systemowi immunolo-
gicznemu, aby efektywnie kontro-
lować ciała obce i mikroorganizmy. 
Woda srebrna jest używana także 
do płukań, inhalacji, kompresów, 
nawilżania, gdy chorują gruczoły 
łojowe, gdy pojawiają się wypry-
ski, opryszczki, swędzenia, w wal-
ce z brodawkami, przy chorobach 
ucha zewnętrznego, przeziębie-
niach i grypie, katarze, zapaleniu 
błony śluzowej żołądka, zapaleniu 
jelita grubego, biegunce, zapaleniu 
gruczołu krokowego, zapaleniu pę-
cherza moczowego, zapaleniu płuc, 
zapaleniu jamy ustnej, zapaleniu 
dziąseł, zapaleniu języka, zapaleniu 
krtani, zapaleniu migdałków.

Bądźcie zdrowi.

 �Dr Siergiej Kuzniecow

 �Raimonda Heard

Rzadko wdychamy czyste, 
niezanieczyszczone po-
wietrze, zwłaszcza jeże-
li mieszkamy w mieście. 

Ale nawet mieszkając nie w środku 
lasu czy na wybrzeżu morza można 
ten problem rozwiązać. Powietrze 
można po prostu oczyścić.

Rekomendujemy w  tym celu 
jonizator powietrza. Jonizator nie 
tylko oczyszcza powietrze z drob-
nych cząstek, łupieży, pyłków i pyłu, 
grzybków, spalin, ale także dezyn-
fekuje, neutralizuje nieprzyjemne 
zapachy. Główną jego zaletą jest 
jednak to, że jonizator powietrza 
wzbogaca je ujemnymi aerojonami. 
Jonizator zmniejsza wpływ rozpadu 
radioaktywnego radonu (w piwni-
cach i na dolnych piętrach budyn-
ków). Kiedy używamy jonizatora, 
powietrze w pomieszczeniach sta-
je się świeże jak po deszczu, znika 
zmęczenie, senność.

Jonizator jest niezbędny w każ-
dym pomieszczeniu, gdzie chce-
my oddychać świeżym powietrzem 
i dobrze się czuć. Jest szczególnie re-
komendowany do użycia w lokalach 
mieszkalnych, salach komputero-
wych, klasach, biurach, placówkach 
lekarskich, przedszkolach.

Badania kliniczne wykazały, 
że podczas używania jonizatora 
powietrza wzmacnia się system 
immunologiczny, stwarzane są po-
zytywne warunki dla leczenia astmy 
oskrzelowej, przewlekłego zapalenia 
oskrzeli, astmy, chorób alergicz-
nych, zapalenia zatok, zapalenia gar-
dła, dusznicy bolesnej, nadciśnienia, 

zapaleń, migreny, bezsenności itd.
Jonizator jest także pomocny 

w leczeniu chorób traktu oddecho-
wego, alergii, chorób laryngologicz-
nych. Jest bardzo pomocny podczas 
przemęczenia, problemów z meta-
bolizmem i snem.

Podczas używania jonizatora 
zmniejsza się ryzyko chorób układu 
oddechowego i chorób wirusowych. 
Produkt ma dodatkową funkcję UV. 
Promienie ultrafioletowe mają dużą 
aktywność biologiczną i chemiczną. 
Nieduże ich ilości pozytywnie dzia-
łają na organizm ludzki: polepszają 
wzrost, wzmacniają organizm, za-
bijają bakterie wywołujące choro-
by, dlatego są używane do leczenia 
poszczególnych chorób.

Postawiony obok silnych źródeł 
pola elektrostatycznego (działające 
telewizory, monitory) jonizator 5 
– 10 razy zmniejsza napięcie stru-
mienia ładunków dodatnich. Dla-
tego rekomendowane jest używanie 
jonizatora w odległości 0,5 – 1 m. 
od tych urządzeń. Co sekundę jo-
nizator przepuszcza 1,5 l powietrza.

Jonizator  
powietrza  
Iventus

Prezydent klubu „Most 
zdrowia”: „W  Stanach 
Zjednoczonych Amery-
ki spotkałam wielu ludzi, 

którzy, pijąc wodę alkaliczną, osią-
gają niesamowite wyniki”.

Dzisiaj każdy wie o  wodzie 
i jej pożytku. Od lat omawiane są 
właściwości zjonizowanej wody 
alkalicznej. Doktor Otto Varburg 
otrzymał nagrodę Nobla, bo udo-
wodnił, że komórki nowotworo-
we są kwaśne, a zdrowe alkaliczne. 
W środowisku alkalicznym choro-
by po prostu się nie rozwijają. To 
w ostatnich 15 latach udowodniła 
i medycyna japońska.

Należę do gildii medycyny nie-
konwencjonalnej i od dawna intere-
suję się wszystkim, co pomaga być 
zdrowym. Będąc studentką wspina-
łam się w góry. Podczas wspinania 
się nie braliśmy zbyt wiele pokar-
mu, ale za to piliśmy sporo wody. 
Czyste rzeki i strumienie górskie 
uzupełniały zapasy. Wtedy to na 
Kaukazie po raz pierwszy usłysza-
łam od alpinistów z Petersburga 
o wodzie żywej i martwej. Udało 
mi się nawet spróbować w prymi-
tywny sposób wytworzonej wody 
alkalicznej. Po emigracji do Ame-
ryki, gdy żyłam w Kalifornii, zapo-
znałam ludzi propagujących picie 
wody zjonizowanej. W aptekach 
wspaniali specjaliści, farmaceuci 
i lekarze mają tam odczyty o po-

Raimonda Heard

żyteczności zjonizowanej wody al-
kalicznej. W ciągu miesiąca każdy 
nieodpłatnie może wypróbować 
wodę alkaliczną.

Nasz klub używa japońskiego jo-
nizatora wody za około 5000 USD. 
Bardzo mnie zdziwiła cena joniza-
torów produkcji litewskiej, gdyż po 
ich wypróbowaniu upewniłam się 
o wysokiej ich jakości.

W Ameryce spotkałam wiele 
osób, które, pijąc wodę alkaliczną, 
osiągnęły wspaniałe efekty: znikają-
ce bóle żołądka, zgaga, uregulowało 
się ciśnienie krwi, więcej witalności, 
energii, przepadły problemy skóry. 
Mogłabym opowiedzieć wiele histo-
rii, opowiem jednak swoją.

Jakiś czas temu lekarz stwierdził 

u mnie chorobę tarczycy. Ciągle 
czułam się zmęczona, a do tego po-
jawił się strach. Picie wody alkalicz-
nej, powiązane z innymi metodami 
alternatywnymi, dało niesamowity 
efekt. Jestem zdrowa, dużo się po-
ruszam, dobrze się czuję i jestem 
pełna energii. Prowadzę lekcje i wy-
kłady o zdrowiu. Imponuje mi cytat 
doktora Michaila Tombak: „Kwasy 
i inne substancje toksyczne jak rdza 
zżerają nasz organizm”.

Doktor nauk medycznych Hi-
romi Shinya w swej książce „Fak-
tor fermentów” bardzo dużo uwagi 
w zachowaniu zdrowia poświęca  
„dobrej wodzie”. Według niego 
dobra woda musi być czysta, al-
kaliczna i z dużą zawartością mine-
rałów, także „dobrą wodą” określa 
się wodę z wysokim ujemnym po-
tencjałem i nie zanieczyszczoną 
substancjami chemicznymi.

Wszystkim, którzy interesują się 
wodą alkaliczną, ale nigdy jej nie 
próbowali, proponowałabym na 
początek przeczytać książki o wo-
dzie zjonizowanej.

Na ile to jest możliwe, staram 
się, aby o wodzie jonizowanej do-
wiedziało się jak najwięcej ludzi.

Moja główna praca jest związana 
z opieką zdrowotną, w której wody 
kwasowej i srebrnej używam do 
efektywnego leczenia odleżyn i ran. 
Wyniki są imponujące.

Zjonizowanej wody alka-
licznej używam do picia 
od ponad 2 lat. Zaryzy-
kowałam, gdy zdrowie, z 

powodu zbyt dużej wagi, wciąż się 
pogarszało, a leki nie pomagały.

Było wciąż gorzej: częste bóle 
głowy, karku, nóg, przemęczenie 
z powodu zbyt dużej wagi. Pobyty 
w najlepszych klinikach kończyły 
się po prostu wyrzuceniem pie-
niędzy. Gdy tradycyjna medycyna 
„odmówiła” mi pomocy, zaczęłam 
interesować się medycyną alterna-
tywną i przypadkowo natrafiłam 
na informację o wodzie alkalicznej. 
W książce było napisane, że bardzo 
częstą przyczyną bólu jest po prostu 
niedobór wody w organizmie i że 
musimy pić sporo wysokojakościo-
wej wody. Koszty zakupu jonizatora 
wody w porównaniu do kosztów 
wydanych przeze mnie dotychczas 
na leki i pobyty w klinikach były 
po prostu śmieszne. Po pewnym 
czasie zauważyłam, że bóle głowy 
miewam coraz rzadziej, czuję się 
niezwykle lekko, nie jestem zmę-
czona. Przyczynę lekkości zauwa-
żyłam nie od razu; powoli traciłam 
zbędne kilogramy. Byłam w szoku, 
bo nie trzymałam się żadnej diety.

Końcowy efekt to 25 kg w cią-

Bez żadnych starań straciłam  
25 kilogramów nadwagi 
Daiva Kucinskiene

gu roku. Koleżanki, których nie 
widziałam dłuższy czas, były nie 
mniej zdziwione moją sylwetką niż 
ja sama. Dopytywały, jak to osiąg-
nęłam. Jedne wierzyły mi na słowo 
i już jutro miały jonizator w domu, 
inne nie. Ale przecież każdy sam 
decyduje, jak ma żyć.

Ja swoją decyzję podjęłam, mój 
dzień rozpoczyna się i  kończy 
szklanką zjonizowanej wody alka-
licznej. Czuję się tak jak nie czułam 
się od kilkunastu lat. W pewnym 
momencie waga unormowała się. 
Nie jestem zbytnio chuda, ale moje 
samopoczucie mówi mi, że jestem 
w 100-procentowej formie.

 �Daiva Kucinskiene
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Woda i Zdrowie
Jakie znaczenie ma wskaźnik ORP?
ORP krwi tętniczej wynosi -57mV. 
Jednak to, co pijemy każdego dnia, 
ma ORP dodatnie: woda wodociągo-
wa ponad +200 mV, napoje gazowa-
ne często ponad +400 mV. Przy tak 
dużych różnicach ORP organizm na 
przyswojenie takich płynów wydaje 
kolosalne ilości energii.
 Przy ciągłym piciu takich sub-
stancji energii na ich przetwarza-
nie w końcu zabraknie. Wtedy te 
substancje będą zabierały z tkanek 
organizmu brakujące im elektrony 
i zostanie naruszona równowaga ok-
sydacyjna organizmu. Najnowsze ba-
dania potwierdzają, że jest to główna 
przyczyna wielu chorób, zwłaszcza 
cywilizacyjnych.

Czy pH jest ważnym parametrem?
Organizm jest lekko alkaliczny, np. 
pH krwi wynosi 7,35-7,45, tymcza-
sem napoje gazowane często mają 
pH poniżej 4, a nawet 3. Ciągle pijąc 
takie napoje, jedząc kwasotwórcze 
produkty, organizm z czasem sta-
je się niezdolny wydalać kwasowe 
resztki metabolizmu i zaczynają się 
procesy, które ogólnie nazywamy za-
kwaszeniem organizmu. Niewydalo-
ne substancje skupiają się w różnych 
narządach, zakłócają prawidłowy 
przepływ krwi, wywołując niedo-
magania, które mogą przerodzić 
się w choroby  - np. dysbalans pH 
trzustki, która produkuje najbar-
dziej alkaliczną substancję ciała, 
może wywołać cukrzycę. Chole-
sterol to też resztki kwasowe, które 
skupiają się w naczyniach krwio-
nośnych, powodując choroby ukła-
du krwionośnego. Na początku to 
nadciśnienie, później miażdżyca, 
choroby serca. Brak substancji al-
kalicznych w ważnych narządach 
może spowodować, że zaczną one 
pożyczać je z narządów „mniej waż-
nych”. Np. kości są bogate w wapń; 
gdy brakuje go narządom „ważniej-
szym” zostaje on im wypożyczony, 
konsekwencją może być rozwój os-
teoporozy. Gdy dla mózgu brakuje 
magnezu i potasu może zostać „wy-
pożyczony” z serca; konsekwencja 
to choroby serca.
 Innym udowodnionym faktem 
jest to, że zwiększająca się kwasowość 
jest powodem zagęszczania się krwi. 
Taka krew przenosi mniej tlenu, ser-
ce musi zrobić większy wysiłek, by 
pompować krew; wzrasta ciśnienie, 

przemęczenie mięśnia sercowego, 
a w tym samym czasie są od niego 
zabierane substancje potrzebne do 
pracy. Konsekwencje takiego stanu - 
choroby serca i układu krwionośne-
go- są najczęstszą przyczyną zgonów 
w krajach rozwiniętych.

Dlaczego woda alkaliczna jest 
pożyteczna?
Ma właściwości przeciwutleniające. 
ORP wody alkalicznej jest mocno 
ujemny. Ujemna wartość ORP wska-
zuje, że w wodzie jest sporo „wolnych” 
elektronów. One wodzie alkalicznej 
dają mocne właściwości przeciwutle-
niające. Wolne rodniki w organizmie 
są neutralizowane w reakcjach z wol-
nymi elektronami, powstają nieszkod-
liwe substancje, a zdrowe komórki są 
w ten sposób chronione przed ata-
kami wolnych rodników. Wizualnie 
sytuację przedstawia eksperyment 
z jabłkiem. Przekrojone na pół jabłko 
szybko zmienia kolor z powodu oksy-
dacji. Jabłko zanurzone w wodzie al-
kalicznej długo nie zmieni koloru, bo 
wolne elektrony zneutralizują wolne 
rodniki powodujące oksydację. Pijąc 
taką wodę dostarczamy organizmo-
wi antyoksydant. Bardzo ważne jest 
także, że organizm nie musi wyda-
wać dużych ilości energii na zmianę 
ORP wody.
 PH jest ważnym parametrem 
jakości wody. Theodore A. Baroo-
dy w swej książce „Alkalize or die” 
mówi: „nazwy chorób nic nie zna-
czą, wszystkich ich przyczyną jest 
zakwaszenie organizmu.” Najlepiej 
kwasy neutralizowane są przez sub-
stancje alkaliczne. Organizm nie 
potrafi jednak wytwarzać substan-
cji alkalicznych, musi otrzymać je 
z pokarmem i napojami. Proble-
mem jednak jest, że produkty moc-
no przetworzone, jakie zwykliśmy 
używać codziennie, są skąpe w sub-
stancje alkaliczne i niemożliwe jest 
dostarczenie odpowiedniej ilości 
potrzebnych substancji alkalicznych 
organizmowi. Woda alkaliczna jest 
bogata w minerały alkaliczne po-
trzebne organizmowi. Niemniej 
ważne jest to, że są w formie jonów, 
które organizm lekko przyswaja.
 Z chemii wiemy, że woda, którą 
pijemy, nie jest całkowitym odzwier-
ciedleniem swego wzoru chemicz-
nego. Cząstki wody łączą się między 
sobą tworząc tak zwane klastry. Np. 
woda z kranu składa się z 10-13 czą-

stek, tymczasem klastry wody alka-
licznej z 5-6 cząstek. Mniejsze klastry 
mają jedną dużą zaletę: lżej przedo-
stają się przez membrany komórek. 
To ważne, bo to woda roznosi po-
karm po organizmie, a także wynosi 
z komórek odpady. Mniejsze klastry 
po prostu lżej i szybciej wykonują tę 
pracę. Zjonizowana woda alkaliczna 
jest po prostu bardziej ciekła.
 W wodzie alkalicznej jest staty-
stycznie więcej tlenu niż w wodzie 
zwykłej. Każdy wie, jak ważny jest 
tlen dla organizmu. Już w 6 minut 
po tym, gdy mózg przestaje otrzy-
mywać tlen, następują w nim nieod-
wracalne procesy. Tylko organizm 
odpowiednio natleniony jest w sta-
nie efektywnie pracować.

W jonizatorze wytwarzana jest także 
woda kwaśna. Jakie ma właściwości?
Raczej używa się terminu zjonizowa-
na woda kwasowa, a nie kwaśna. Bo 
rzecz nie w tym, że ma kwaśny smak, 
lecz o tym, że posiada właściwości 
kwasowe.
 Woda kwasowa jest przeciwień-
stwem wody alkalicznej, ma wyso-
kie dodatnie ORP, kwasowe pH i nie 
nadaje się do codziennego picia. Wo-
da zjonizowana kwasowa ma bardzo 
szerokie zastosowanie w użytku ze-
wnętrznym. Wysokie ORP pozwala 
zabierać elektrony od drobnoustro-
jów, co je zabija. Efekt jest wzmac-
niany niskim pH. Zjonizowana woda 
kwasowa ma mocno wyrażone właści-
wości bakteriobójcze, antyalergiczne, 
przeciwzapalne. Z zastosowań warto 
wyróżnić to, że nadaje się do płuka-
nia jamy ustnej, pielęgnacji cery po 
goleniu itp.
 Nadaje się do dezynfekcji drob-
nych ran, zadrapań, kupionych owo-
ców i warzyw, także w profilaktyce 
przeziębień itd.

Więcej informacji o wodzie 
zjonizowanej w książce „Woda 

zjonizowana, życie bez chorób”.

Zakupiony jonizator wody 
PTV-KL okazał się naj-
lepszym rozwiązaniem 
na moje problemy z ukła-

dem pokarmowym. Mam 49 lat. Od 
dziecka miałam problemy z trawie-
niem, miewałam ciągłe zaparcia. 
Były momenty, że nie pomagały mi 
3 tabletki Bisacodylu!!! Groziła mi 
perforacja jelita od ciągłego używa-
nia środków przeczyszczających. Po 
3 tygodniach picia wody alkalicz-
nej (8 szklanek na dobę) problemy 
zaczęły ustępować. Po dwóch mie-
siącach picia USTĄPIŁY zupełnie.

Teraz mogę jeść wszystko bez 
obaw. Od roku piję wodę alkalicz-
ną na co dzień i czuję się świetnie.

Pozytywne efekty picia wody al-
kalicznej odczułam na całym ciele. 

rozwiązanie na problemy 
z trawieniem

Koniec z problemami trawiennymi, 
zdrowa skóra i bardzo dobre samo-
poczucie sprawiają, że mogę bez 
obaw polecić jonizator każdemu.

 �Olga Hubert

ciąg dalszy ze str. 1

Olga Hubert

Razem z bagażem wiedzy 
i doświadczenia nagro-
madziło się też wiele do-
legliwości i chorób. Nie 

raz do rąk brałem leki. Pomagały, 
ale tylko czasowo, a efekty uboczne 
trzeba było leczyć kolejnymi lekami 
– powstawało zaklęte koło.

Miałem problemy z układem 
krwionośnym, systemem nerwo-
wym, męczyła mnie bezsenność, 
osteochondroza, powiększone żyły, 
zakrzepowe zapalenie żył, a poziom 
cukru we krwi był wysoki. Zasta-
nowiłem się nad tym, jak żyję, do-
piero gdy lekarz kazał szykować się 
do operacji.

Całe życie wiedziałem o korzy-
ści, jakie woda niesie organizmowi, 
więc piłem niemało wody. Śred-
nio wypijałem jakichś 500 litrów 
wody z butelek rocznie. Zauważy-
łem jednak, że takiej wody nie chce 
się dużo pić. Regularnie uprawiam 
sport, więc aby uniknąć dehydrata-
cji, zmuszałem się do picia wody. 
Wtedy to właśnie natknąłem się 
na informację o jonizatorach wo-
dy, które nadają wodzie unikalnych 
właściwości. Aby zrozumieć, jak to 
działa, wystarczy elementarna wie-
dza z chemii i biologii, jaką otrzy-
mujemy w szkole średniej.

Już pierwszego dnia po zaku-
pie jonizatora zobaczyłem, że nie 
muszę się zmuszać do picia wody. 
Po pewnym czasie zauważyłem, że 
mam więcej energii. Wtedy, zgod-
nie z rekomendacjami, zacząłem 
używać nie tylko wody alkalicz-
nej do picia, ale też wody kwaśnej 

Nie jestem już młody 
Anatolij Malejew

i srebrnej; odnotowałem jedynie 
pozytywne efekty.

Dzisiaj nie mam problemów, 
które męczyły mnie przez długie 
lata; nie bolą mnie nogi, znikło 
swędzenie i zaczerwienienie skó-
ry. Byłem niezwykle zaskoczony, 
gdy po corocznych badaniach nie 
odnotowano u mnie nadmiaru cu-
kru we krwi. Odłożyłem wszelkie 
medykamenty na półkę, a samopo-
czucie jest wspaniałe. Zauważyłem, 
że nie czuję się zmęczony po spo-
życiu pokarmu.

Człowiek może i musi troszczyć 
się o swe zdrowie i dobre samopo-
czucie. Przecież czyścimy zęby, bie-
rzemy prysznic, więc troszczmy się 
i o wewnętrzne swe ciało.

 �Anatolij Malejew

Woda zjonizowana za-
interesowała mnie 
po przeczytaniu 
książki prof. Sta-

nisława Wiąckowskiego. Według 
mnie takie osoby nie narażają swej 
reputacji dla zysku, rekomendując 
coś, w co nie wierzą. Wkrótce sama 
postanowiłam wypróbować, w jaki 
sposób działa ta woda. Od dawna 
miałam problemy z dwunastnicą, 
miałam wrzody. Choroba ciągle 
się zaostrzała. Nie miałam nic do 
stracenia, więc postanowiłam wy-
próbować wodę zjonizowaną. Nie 
kupiłam jonizatora od razu - przez 
miesiąc brałam zjonizowaną wodę 
od koleżanki mojej mamy. Po po-
zytywnym „teście” sama kupiłam 
jonizator. Było to ponad dwa lata 
temu. Co dzień z rana na pusty żo-
łądek wypijam pół szklanki kwaśnej 
wody i idę na spacer z pieskiem. 

Później cały dzień piję wodę alka-
liczną. Od tego czasu minęły już 
ponad dwa lata, a zaostrzeń cho-
roby nie było.

Po dokładnym zapoznaniu się 
z rekomendacjami używam wody 
zjonizowanej w najprzeróżniejszy 
sposób. Zauważyłam, że woda al-
kaliczna poprawia pracę układu 
krwionośnego, np. gdy obrzękają 
nogi. Pozytywne sygnały mam też 
od sąsiadek.

Na początek nogi zwilżam wodą 
kwaśną i daję im wyschnąć. Proce-
durę powtarzam kilka razy. Później 
nakładam na nie ręcznik zwilżony 
wodą alkaliczną. Po takiej proce-
durze nogi są lekkie, jak po masa-
żu. Woda kwaśna jest także bardzo 
odpowiednia do pielęgnacji stóp. 
Z  wymoczonych w  podgrzanej 
kwaśnej wodzie pięt łatwo usunąć 
martwy naskórek. Potem po prostu 

nacieram stopy olejkiem.
Zauważyłam, że po takich pro-

cedurach moje stopy mniej pocą się 
i nie mają nieprzyjemnego zapachu. 
Używam wody zjonizowanej także 
do higieny jamy ustnej. Najpierw 
płuczę wodą kwaśną, a chwilę póź-
niej alkaliczną. Woda zjonizowana 
chroni zęby od próchnicy i kamieni 
nazębnych.

Pozytywne efekty widzę też na 
swej skórze - stary naskórek ła-
twiej zamienia się na nowy, uży-
wam znacznie mniej kosmetyków 
do pielęgnacji skóry.

W kuchni woda zjonizowana za-
stąpiła mi drogie środki chemiczne. 
Woda alkaliczna efektywnie czyści 
powierzchnie tłuste, a woda kwaśna 
eliminuje wszystkie nieprzyjemne 
zapachy, dezynfekuje. Już nie wiem, 
jak bym żyła bez jonizatora.

Autor che zachować anonimowość

Już dwa lata nie używam żadnych  
leków na wrzody dwunastnicy


