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Produkt: Aktywator wody - Alkaredox N-1 - Pij Wod ycia!
Aktywator Mineralny aktywnego wodoru w wodzie. Mineralizator. Alkalizator. Odchudzacz.
Zawiera 13 ró nych komponentów wp ywaj cych na w ciwo ci wody w tym nano proszki srebra.
Ogólnie dost pna woda z kranu, czy te filtrowana oczyszczana, sk ada si z grupy kwa nych makro skupisk
moleku , nie zawieraj c adnych soli mineralnych. Spo ywanie takiej wody przez d szy okres czasu
powoduje za amanie si systemu odporno ciowego organizmu. Woda z systemów RO filtrów osmotycznych
ma wyj tkowo silne rodowisko kwa ne (bardziej ni „kranówka”) i niekorzystny redox ORP (wy szy +)
Aktywator Alkaredox N-1, zawiera zwi zki wapnia oraz minera y, tzw „kamie energetyczny”, które
emituj promieniowanie w zakresie dalekiej podczerwieni FIR oraz wydzielaj ujemne jony . Zachodz cy
pomi dzy cz stkami wody a materia em filtra rezonans powoduje wydzielanie sk adników mineralnych
takich jak Mg, K, Na i zmienia zwyk wod oczyszczan w wodorowan wod aktywowan . Uzdatniona
woda aktywowana sk ada si grupy alkalicznych nano moleku o negatywnym potencjale.
Woda ta posiada silne zdolno ci penetracyjne i rozpuszczaj ce. Fizyczne wypicie 0,5 litra wody po
uzdatnieniu Alkaredox, odpowiada wypiciu oko o 2.5-3 litrów wody zwyk ej. Odpowiada to
porównywalnemu efektowi nawil ania skóry. Wyst puje 6-krotnie wi ksza bio dost pno wody.
Okres u ywalno ci:
6 miesi cy od daty pierwszej aktywacji generatora w rodowisku wodnym, lub po wygenerowaniu ok. 360
litrów wody wodorowanej redox.
ciwo ci:
1. Alkaliczna woda: powoduj c alkaliczno wody pitnej neutralizujemy cia o ludzkie oraz zwi zki
kwa ne i utrzymujemy równowadze system naszego cia a. Ph 9.0 i wi ksze.
2. Woda o negatywnym potencjale: normaln wod mo na sprowadzi do poziomu ORP poni ej
-10 ..-100mV w 20-40 minut. Jest to silny antyutleniacz usuwaj cy wolne rodniki, podnosz cy
odporno organizmu oraz spowalniaj cy procesy starzenia.
3. Dodatki korzystnych mikroelementów: ró ne naturalne minera y s dobrane w sposób zapewniaj cy
organizmowi niezb dny zestaw soli mineralnych powoduj c harmoniczny i zdrowy wzrost organów.
4. Woda energetyzowana z ma ymi skupiskami moleku : ze wzgl du na silni osmotyczno , du
zdolno dyfuzyjn i powinowactwo chemiczne do tlenu, substancje od ywcze i zwi kszon
zawarto tlenu, woda energetyzowana jest atwo absorbowana przez komórki cia a ludzkiego
oczyszczaj c je w atwy sposób z odpadków oraz toksyn. Ogromnie przyspiesza przemian materii !
5. Woda alkaliczna ma dwa razy mniejsze napi cie powierzchniowe. Obni a ci nienie krwi dzi ki
odtykaniu kapilar po rozrzedzeniu krwi Alkaredoxem. Krew w rodowisku kwa nym g stnieje !
Dozwolony zakres waha wska nika zasadowo ci krwi pH jest bardzo w ski: pH = 7,3-7,45. Nawet
niewielkie odchylenia od tych warto ci prowadz do powa nych problemów zdrowotnych, a przy
zwi kszeniu kwasowo ci krwi do pH = 6,95 cz owiek traci przytomno i umiera
Zastosowanie:
1. Poprawia przyswajalno substancji od ywczych, metabolizm oraz odporno immunologiczn .
Zwi ksza Ph wody do 9.0 i wi cej. Alkaliczno pH wody silnie odchudza i usuwa z ogi t uszczu w
organizmie bez wzgl du na wiek.
2. Usuwa metale ci kie i chlor z wody.
3. Zmienia zwyk wod oczyszczan w nanometryczn wod energetyzowan wzbogacon
w pierwiastki mineralne takie jak Mg, K i Na.
4. Przeciwdzia a procesom utleniania, opó nia proces starzenia i powoduje ogóln popraw zdrowia.
5. Ujemny potencja ORP mo e wyeliminowa nadmiarowe wolne rodniki.
6. Odtruwa organizm z produktów przemiany alkoholu i nikotyny. U atwia porzucenie na ogów !!!
7. Silna rozpuszczalno i regularne spo ywanie przez d szy czas mo e zapobiega powstawaniu
kamieni nerkowych lub je eliminowa .
8. Neutralizuje kwa ne toksyny w jelitach eliminuj c zaburzenia uk adu trawiennego.

9. Leczy nadkwasot
dka reguluj c zawarto kwasów
dkowych.
10. Neutralizuje nadmiar kwasów
dkowych zapobiegaj c powstawaniu wrzodów.
11. Neutralizuje silnie zakwaszone z ogi komórek nowotworowych i daje „woln r ” Leukocytom!
Instrukcja u ycia:
1. Przed u yciem, umie ci pa eczk generatora Alkaredox N-1 w czystej butelce wype nionej do
po owy wod z kranu lub wod butelkowan (je eli butelkowan to preferowana jest woda ze
wspó czynnikiem pH 7 lub wy szym). Wstrz sa energicznie przez 30 sekund i wyla . Czynno
powtórzy dwukrotnie. Je li nie mo esz zmierzy pH, to powtórz czynno równie 2 razy.
2. Nape ni butelk ponownie wod i wstrz sa energicznie przez 30 sekund, a po odczekaniu 15-20
minut woda nadaje si do picia. Im d ej woda pozostaje z zanurzon pa eczk generatora tym jest
wi ksza jej jonizacja i wy szy wspó czynnik pH (do 9.5). Ponadto, uzyskuje si silniejszy
negatywny potencja (ORP). Je li woda smakowo wydaje si by „za mocna” mo na j nieco
rozcie czy . Rozcie czenie 1:1 z inn mineraln wod , podnosi redox do warto ci rednich obydwu
wód i obni a pH. (zjawisko niekorzystne).
3. Stosowa jeden generator do butelek o pojemno ci 0.5 litra (16 oz). Dla butelek o pojemno ci
1 litra, stosowa dwa generatory jednocze nie lub ich wi ksz ilo w celu skrócenia czasu
procesu i zwi kszenia stopnia jonizacji wody i zmiany szybszej pH na alkaliczne.
4. Zalecamy spo ywa wod po 30 - 60 minutach od momentu rozpocz cia aktywacji wody. Woda po
tym czasie nabiera delikatnego smaku i jest optymalna alkalicznie z ujemnym ju redox ORP na
poziomie -10 do -50 . Aby zwi kszy intensywno dzia ania, nale y delikatnie potrz sn butelk
w generatorem raz na 30 minut przez 10-15 sekund. Roztwór octowy dzia a przez 30 dni poprawnie.
Wskazówki:
1. Po wygenerowaniu 120 butelek wody, to jest ok. 60 litrów wody, nale y oczy ci generator z
przyj tych z wody z ych toksyn i elementów zwi zków wapnia. W tym celu zanurzamy generator na
30-40 sekund w butelce plastikowej lub szklance z roztworem 5 %-owego octu (1 cz
octu 10%
na 1 cz
wody mineralnej nie gazowanej lub z filtra) Polecamy szklank wysok ze wzgl du na
wygod . Proces oczyszczania wykonujemy praktycznie raz na miesi c.
2. Kiedy wrzucisz generator do butelki lub szklanki z octem, poruszaj delikatnie ok. 15 sekund. Przed
up ywem 40 sekund wyci gnij generator z roztworu i szybko op ucz generator Alkaredox
pod zimn bie
wod z 3-4 razy i otrz nij generator z wody. Ponownie wyp ucz i otrz nij.
3. Generator gotowy jest do dalszego u ycia. Nape nij butelk 0.5 litra wod i zanurz generator, a
nast pnie energicznie potrz nij butelk przez ok. 30 sekund. Zakr nakr tk i poczekaj ponownie
30 - 60 minut w celu spo ycia. Je li alkaliczno jest zbyt du a, to mo na dola zwyk ej wody przed
spo yciem.
4. Stosuj c wod kranow oczyszczan (np. filtry odwróconej osmozy), wyd czas energetyzacji i
jonizacji wody z powodu silniejszej jej kwasowo ci ni zwyk ej wody z kranu.
5. Zalecamy stosowanie tylko butelek plastikowych ze wzgl du na wytwarzaj cy si w butelce wodór.
Stosowanie butelek zakr canych szklanych jest wr cz niebezpieczne i nie ma uzasadnienia
praktycznego.
6. Stosuj c jednocze nie program przyjmowania nano koloidów miedzi, srebra, z ota, platyny, stosuj
odst py pomi dzy przyjmowaniem wody z Alkaredox i koloidu przynajmniej 120-180 minut.
Stosuj c tak metodyk zapewnisz maksymalne dzia anie Alkaredox i nano koloidów !
7. Stosowanie wody zamra anej wcze niej w lodówkach i odmra anych pó niej do generowania, nie
ma podstaw naukowych i merytorycznych, poniewa woda mro ona nie zmienia redox i nie zmienia
informacji krystalograficznej do postaci heksagonalnej. To realizuj inne nasze urz dzenia do
zmiany struktur krystalograficznych wody do postaci heksagonalnej.
8. Stosowanie wody mineralnej rednio mineralizowanej daje najlepsze efekty jonizacji i alkalizacji
wody. Do aktywacji doskonale nadaj si wody ze róde oligoce skich.
9. Wod mo na gotowa po generowaniu wodoru. Przed generowaniem mo na równie u ywa wody
przegotowanej. Do generacji wodoru u ywamy w butelce wody zimnej.
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