
TWOJE ZDROWIE ZALEŻY OD WODY, JAKĄ PIJESZ NA CO DZIEŃ 

                  Ciało człowieka w około 75 % składa się z wody.  

Woda jest fundamentem naszego życia , gdyż  jest podstawą wszystkich płynów w organizmie: 

krwi, limfy, soków trawiennych. Jest niezbędna w transporcie i wchłanianiu pokarmu, przy 

eliminowaniu produktów przemiany materii. Reguluje temperaturę naszego ciała, odpowiada za 

funkcjonowanie naszych stawów i jest ważna przy nawilżaniu tkanek.  Każdy system w naszym 

ciele, każda komórka, a mamy ich 75 trylionów, potrzebuje dużej ilości wody o odpowiedniej 

strukturze.     Brak wystarczającej ilości dobrej wody może mieć wpływ na nasz system 

odpornościowy, powodować problemy  trawienne, zgagę, wzdęcia, zaparcia,  nadmiar tkanki  

tłuszczowej , zespół przewlekłego zmęczenia, bóle głowy,  starczy wygląd, skłonność  do depresji , 

zaburzenia pamięci  i wiele innych problemów zdrowotnych. 

 Zapewne wielu z nas jest przekonanych, że pije dobrą wodę. Wydajemy ogromne pieniądze na 

wodę w butelkach, unikając w ten sposób picia wody z kranu. 

Nie ma znaczenia jakiej firmy butelkowaną wodę  pijemy, gdyż każda jest utleniaczem - źródłem 

wolnych rodników! Nie ma tez znaczenia jakiego używamy filtra , gdyż żaden  nie usuwa 

z wody  wolnych rodników ! 

Niewłaściwy sposób odżywiania, używki, stres, zanieczyszczenie środowiska, brak ruchu, smog 

elektromagnetyczny powodują zakwaszenie organizmu .Zdrowe komórki maja odczyn alkaliczny. 

Istnieją dowody naukowe na to, że w przypadku prawie wszystkich chorób przewlekłych w 

organiźmie stwierdza się nadmiar kwasów .Każda choroba, poczynając od przeziębienia, a kończąc 

na nowotworze rozpoczyna się po przekroczeniu limitu zatrucia, powyżej którego organizm nie 

może sobie poradzić z usuwaniem kwaśnych pozostałości i nie posiada możliwości 

przeciwdziałania wolnym rodnikom. 

 Możemy w bardzo dużym stopniu poprawić swój stan zdrowia pijąc regularnie wodę KANGEN..  

Kangen to japońskie słowo oznaczające  powrót do natury. Woda Kangen posiada właściwości 

wody,  jaka była na ziemi, zanim nasza planeta  uległa  zanieczyszczeniu. 

 

              Wodę KANGEN uzyskujemy z  wody  kranowej  po przejściu 

                         przez jonizator  SD 501 japońskiej firmy Enagic. 

 

              Woda KANGEN posiada 3 cechy różniące ją od każdej innej wody: 
 
1..  Mikroklastry - zwykła cząsteczka wody  składa się z 15 – 20 molekuł ,cząstka  

      wody Kangen  składa się z 5 – 6 molekuł ,  mikrocząstki powodują  większą  penetrację               

      i 6 razy zwiększają wchłanianie wody do organizmu. 

 

2..  Zasadowość wody  -  tajemnica dobrego zdrowia i długowieczności tkwi w zdolności      

      organizmu do  neutralizacji oraz pozbywania się kwaśnych zanieczyszczeń.             

      Wiemy, że zasady  neutralizują kwasy. Organizm nie jest zdolny do wytwarzania zasad  

      i może je uzyskać jedynie z pożywienia oraz płynów do picia.  

      Woda Kangen ( pH 8.5 , 9.0 ,  9.5 ) rozpuszcza kwaśne zanieczyszczenia stałe  i dzięki temu  

      mogą one  być usunięte przez nerki. 



 

 

 3.  Właściwości antyoksydacyjne  -  każdy rodzaj wody jaką pijemy jest źródłem wolnych  

      rodników. Można to łatwo zmierzyć urządzeniem do pomiaru ORP  (potencjał oksydo- 

     redukcyjny).  Płyn będący źródłem wolnych rodników będzie miał ORP( +) , zaś płyn o  

     właściwościach antyoksydacyjnych posiada ORP (--) 
 

Woda Kangen jest bardzo silnym antyoksydantem i bezpośrednio po przygotowaniu posiada      

ORP  ok (250(-) , ale zdolność neutralizacji wolnych rodników zachowuje w pełni tylko przez 

kilkanaście godzin . 
 

         Regularne picie wody Kangen powoduje oddalanie starości,   odbudowę    

                      funkcji  ciała   i odmładzanie  na poziomie molekularnym. 
 

Po 12 - 14 tygodniach picia wody Kangen  pH organizmu człowieka zmienia się z kwaśnego na 

zasadowe  W środowisku alkalicznym nie rozwijają  się bakterie, wirusy, grzyby oraz komórki 

nowotworowe . 

                          Czujemy się dobrze,  jesteśmy zdrowi  !!! 
 

Jonizator SD 501 jest urządzeniem medycznym i posiada Certyfikat Ministerstwa 

Zdrowia Japonii oraz wiele innych wyróżnień i certyfikatów potwierdzających 

wyjątkową skuteczność jego działania. 
 

Doświadczenia  ok. 6,500 lekarzy w krajach, gdzie jest używany jonizator  wskazują,         

że  po 14 -18 tygodniach regularnego picia wody Kangen o wartości pH 9,5 u większości  

osób następuje całkowite oczyszczenie jelita grubego. 
 Dr Shinya twórca kolonoskopii poleca wodę Kangen w celu oczyszczenia jelita grubego. 

 

Urządzenie SD 501 daje możliwość wytwarzania 5 rodzajów wody: 
 

1. Woda Kangen                -  pH   8,5 , pH 9,0  i  pH 9,5 

2. Woda neutralna             - pH   7,0 

3. Woda „Beauty”            -  pH   5,5 

4. Woda Kangen Strong   -  pH 11,5 

5. Woda silny kwas          -  pH   2,5 

           Regularne  picie  wody  Kangen  ( pH 8,5 ,  pH 9,0 ,  pH 9,5) 

#  dostarcza do organizmu dawkę antyoksydantów - zapobiega to wielu chorobom cywilizacyjnym   

    (choroby układu krążenia, nowotwory, cukrzyca, nadciśnienie, osteoporoza, reumatoidalne  

    zapalenie stawów,  choroby degeneracyjne układu  nerwowego) 

#  odkwasza organizm - woda przywraca właściwe pH organizmu w ciągu kilku  tygodni i pozwala    

    na wydalanie kwaśnych produktów przemiany materii, produkowanych każdego dnia 

#  oczyszcza jelito grube - pozbycie się kamieni kałowych daje spadek wagi o kilka  kilogramów        

    i wyraźne zmniejszenie się obwodu brzucha 

#  spowalnia proces starzenia się organizmu 

#  6 razy lepiej nawilża organizm od „normalnej” wody -  już po minucie od  wypicia dociera  

    do komórek mózgowych wpływając na poprawę pamięci i koncentracji 

#  działa przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo, przeciwgrzybiczno - bakterie, wirusy i grzyby 

    nie mają szansy na rozwój w tkance, która jest wystarczająco  natleniona 

#  przeciwdziała alergiom i chorobom skóry 

#  powoduje spłycenie zmarszczek, zmniejszenie cellulitu 

#  poprawia wygląd  oraz  kondycję  całego organizmu   



      Szczególnie zalecane stosowanie jonizatora SD 501  w  chorobach: 
- nowotwory 

- choroby układu krążenia : nadciśnienie, 

  miażdżyca ( podwyższony poziom cholesterolu) 

- cukrzyca 

- problemy układu pokarmowego 

- dna moczanowa 

- choroby nerek (mocznica, kamica) 

- osteoporoza 

- choroby skóry 

- choroby oczu (zaćma) 

- poranne mdłości u kobiet w ciąży 

- choroby zakaźne 

                                           Sposób korzystania z wody Kangen 

Pijemy ok. 30 – 40 ml/kg masy ciała  ( np. osoba ważąca 70 kg pije ok. 2 litry - 8  szklanek wody 

dziennie ). Wodę należy pić ok. 30 min przed jedzeniem oraz  co najmniej 1 godzinę po jedzeniu, 

gdyż woda ta  neutralizuje  kwasy żołądkowe. Wodą Kangen nie należy popijać posiłków i leków. 

Przez pierwsze 2 tygodnie - pijemy wodę pH 8.5 następne 2 tygodnie - pijemy wodę pH 9,0     

przez resztę życia pH 9,5 

                Dobrze jest wypić 2 - 3 szklanki wody KANGEN rano na czczo 

Picie zasadowej wody Kangen jest ważne, ponieważ równoważy skutki jedzenia kwaśnych 

produktów, takich jak: żółtka jaj, biały ryż, kurczak, wieprzowina, wołowina i inne. 

                             Zastosowanie dodatkowe wody Kangen : 

#  gotując w wodzie o pH 8,5 - 9,5 redukujemy czas gotowania o około  30% - wzmacnia się smak                                          

potraw, używamy mniej przypraw i soli,  produkty zachowują swój naturalny kolor i smak, są 

jędrne oraz soczyste, a mięso  staje się  bardziej kruche 

 #  do płukania i gotowania ryżu (po ugotowaniu ryż jest bardziej puszysty) 

#  parzona herbata lub kawa ma wspaniały kolor, aromat i smak 

#   poprawia zdrowie zwierząt 

#  podlewając rośliny wodą Kangen o pH 9,0 zdrowym roślinom dodajemy świeżości,  a chorym  

    roślinom przywracamy zdrowie 

2.  Woda neutralna (Clean water) - pH 7,0                Nadaje się do picia!!! 

     #  można nią popijać  przyjmowane lekarstwa   

     #  do przygotowywania żywności dla niemowląt 

3.  Woda Beauty (upiększająca) - pH 5,5               NIE nadaje się do picia !!! 

Ma wiele zastosowań , a przede wszystkim do pielęgnacji skóry i włosów.  

Ma właściwości ściągające, tonizujące i ujędrniające skórę.  

 

                                             



                                                        ZASTOSOWANIA wody pH 5,5  
 

 #  do mycia twarzy, dla mężczyzn doskonała po goleniu,    

 #  używana do mycia płukania  włosów zapobiega ich plątaniu się, nadaje włosom   piękny połysk,  

     ale także  je wzmacnia   

 #  przed zamrożeniem spryskujemy ryby i krewetki wodą  pH 5,5 -  po rozmrożeniu  zachowują  

     swój smak    

 # do czyszczenia okularów, luster, szyb  i przedmiotów ze szkła (nadaje połysk) 

4. Woda silna alkaliczna (Strong Kangen Water) – pH 11,5   

                                               Nie nadaje się do picia !!!! 

Moczenie w tej wodzie przez ok. 15 minut warzyw, owoców , mięsa i innych produktów 

wypłukuje z nich wszystkie „ulepszacze”, konserwanty, środki ochrony roślin 

(herbicydy, pestycydy…) – uzyskujemy w ten sposób żywność „ekologiczną”           

 

                                      ZASTOSOWANIA wody pH  11,5 

#   zmniejsza obrzęki i szybko redukuje stany zapalne - na  artretyzm lub inny stan zapalny  robić    

okłady przez 10 - 15 minut 

#   doskonała do czyszczenia kuchni (np. czyści deski do krojenia ) , toalet   i urządzeń sanitarnych,    

usuwa  plamy z oleju, kawy, herbaty itp 

#  stosując ją do mycia naczyń zaoszczędzamy na detergentach i zużyciu wody 

 

     5.   Woda silny kwas (Strong Acidic Water)  -  pH 2,5  

                                           Nie nadaje się do picia !!!   

               Przechowywać w ciemnych szklanych butelkach w lodówce.!!!!! 

 

 Ma właściwości niszczenia bakterii, wirusów, grzybów, mikrobów , bardzo 

przyspiesza leczenie infekcji skóry i błon śluzowych. Badania naukowe wykazały,       

że woda ta niszczy gronkowca złocistego odpornego na leczenie antybiotykami. 

                                     ZASTOSOWANIA  wody pH 2,5 

#  w zależności od dolegliwości chore  miejsca spryskujemy wodą, przykładamy okłady  lub 

moczymy  przez około 20-30 min     

#  płuczemy wodą gardło, zęby, całą jamę ustną, a następnie spłukujemy w wodzie  o pH 7,0    

#  do dezynfekcji ran, zadrapań, tamowania krwawienia  

 #  do zabijania bakterii i mikrobów na warzywach oraz owocach   

 #  ma  zastosowanie  w szpitalach, klinikach, salonach kosmetycznych, fryzjerskich,  restauracjach,    

ośrodkach opieki społecznej (domy seniora) i wielu innych. 

          Woda o pH 2,5 jest doskonała na wiele przewlekłych schorzeń skóry: 

#   egzema,  łuszczyca, trądzik, "stopy atlety" (silne pocenie z nieprzyjemnym zapachem), grzybice    

paznokci,  oparzenia, ugryzienia owadów, wysypki, przesuszoną skórę 



             Korzyści z posiadania urządzenia SD 501 
 

1.  Profilaktyka -  zapobieganie  chorobom  

2.  Wspomaganie  leczenia             

3.  Odmładzanie  organizmu  na  poziomie  komórkowym.                                          

4.  Poprawa urody.   

5.  Usuwanie  „chemii”  z  pożywienia.                        

6.  Zastosowanie  w  gospodarstwie  domowym. 
 

Urządzenie SD 501 jest stosowane w Japonii w ponad  100 szpitalach,                      
ok. 3.000 restauracjach oraz tysiącach mieszkań  i domów prywatnych. 

 

Gwarancja na urządzenie SD 501 wynosi 5 lat, 

a trwałość działania ok. 20 lat



 


