
Każdego dnia 
pij czystą, bezpieczną, 

jonizowaną wodę!

Urządzenie do uzdatniania 
pitnej wody wodociągowej: 

dokładnie oczyszcza, jonizuje
 (alkaliczna i kwaśna woda jonizowana) 

oraz natlenia wodę.

Zdjęcia stanowią ilustrację. Za ewentualne błędy drukarskie CaliVita® International nie ponosi odpowiedzialności. 
Przekazano do druku: wrzesień 2010 r.
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Urządzenie 
Aquarion 

wytwarza zarówno 
jonizowaną wodę 

alkaliczną, jak i kwaśną 
o 4 różnych zakresach 

poziomu pH

ma nowoczesny, estetyczny wygląd, 
z łatwością można je również zamontować 
na ścianie;

jest proste w użyciu, obsłudze;

posiada łatwo wymienialny filtr, którego 
stopień zużycia można na bieżąco śledzić;

jest przyjazne dla środowiska – idealnie 
czysta woda, zachowana higiena w kuchni 
bez stosowania środków chemicznych;

w komplecie instrukcja obsługi, 
praktyczny film montażu na DVD.

Urządzenie Aquarion:

Stopnie jonizacji

Woda o pH 7,5 - pH 8,5 
– zalecana podczas okresu 
początkowego (4-7 dni), w celu 
przyzwyczajenia organizmu 
do zwiększonego pH. 
 
Woda o pH 8 - pH 9,0 
– zalecana podczas okresu 
przejściowego 
przez 3-4 dni. 

Woda o pH 8,5 – pH 9,5 
– najczęściej stosowany poziom 
wody używanej do picia 
(dla regularnych użytkowników, 
idealna do herbaty, kawy lub 
gotowania zup)

Woda o pH 9,5 - pH 10,0+ 
– zalecana tylko do gotowania

Kwaśna woda jonizowana 
(Tylko do stosowania zewnętrzego!)

Woda o pH 6,5 – pH 5,5 
– zalecana do higieny jamy ustnej, 
płukania gardła, mycia zębów

Woda o pH 6,0 - pH 5,5  
–  zalecana do higieny twarzy, pielęgnacji 
i oczyszczania skóry

Woda o pH 5,5 – pH 5 
– zalecana do utrzymania 
czystości w kuchni

Woda o pH 5,0 lub poniżej pH 5,0 
–  stosowana w celu osiągnięcia 
silniejszych rezultatów 
sterylizacji
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3.
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Alkaliczna woda jonizowana
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• Do dezynfekcji wody w instalacjach wodociągowych 
  stosuje się głównie chlor, dwutlenek chloru i ozon. 
  Podczas dezynfekcji reagują one z mikrozanieczy-
  szczeniami wody, tworząc szkodliwe dla zdrowia 
  – często kancerogenne – uboczne produkty dezynfekcji.
• Rury transportujące wodę uwalniają liczne substancje 
  do wody. Odkładający się kamień oraz korozja 
  metalowych rur, a także ich konserwacja przy użyciu 
  różnych środków chemicznych powodują 
  zanieczyszczenie wody.
• Wg WHO 80% wszystkich chorób współczesnej 
  cywilizacji ma związek z jakością wody pitnej.  
• Wg raportu NIK (marzec 2002 r.) ocena stanu zaopa-
  trzenia w wodę 20 miast liczących 200 tys. i więcej 
  mieszkańców ujawniła, że w ponad 2/3 kontrolowanych 
  miast jakość wody wodociągowej dostarczanej 
  ludności oraz woda czerpana z większości 
  ogólnodostępnych zaworów studni publicznych, 
  nie odpowiadała wymaganiom wody pitnej.

● Jonizowana woda alkaliczna jest wspaniałym 
antyoksydantem. Zawiera wiele hydroksylowych 
jonów (OH-), które wiążą wolne rodniki w naszym 
organizmie. Woda ta skutecznie alkalizuje organizm, 
wspomagając zachowanie równowagi kwasowo-
-zasadowej i odwracając w ten sposób proces 
zakwaszania organizmu przez pewne rodzaje 
pożywienia, leki, itp. Wpływa również pozytywnie 
na nasz organizm i pobudza go do działania.

● Kwaśna woda jonizowana może być stosowana 
wyłącznie zewnętrznie!, np. do pielęgnacji twarzy, 
oczyszczania skóry. Woda o niższym pH (z poziomu 
3 i 4) może być używana do dezynfekcji powierzchni, 
a także do prac domowych (dezynfekujące działanie 
bez chemikaliów).

■ Dzięki systemowi elektrod platynowo-
-tytanowych, alkaliczna woda jonizowana osiąga 
optymalny ujemny poziom ORP (potencjał 
oksydoredukcyjny). 

■ Struktura alkalicznej wody jonizowanej ulega 
zmianie, co znacznie zwiększa jej absorpcję 
i zdolność nawadniania organizmu. W wodzie 
tradycyjnej cząsteczki wody tworzą klaster złożony 
z 12-18 molekuł. Podczas procesu jonizacji zmienia 
się klasterowa struktura wody – dzięki temu 
klastery tworzą 6 cząsteczek, co polepsza 
zdolność penetracji i lepszego nawodnienia 
organizmu, a także zwiększa skuteczność 
oczyszczania komórek z ubocznych 
produktów przemiany materii.

■ Urządzenie wytwarza wodę 
nasyconą tlenem, która może 
pomóc w zachowaniu zdrowia 
i jest przydatna dla każdego, 
a szczególnie dla ludzi 
aktywnych, wyczynowców 
oraz pracowników �zycznych.

Żywe organizmy uzależnione są od wody. 
Z powodu ciągłego wzrostu zanieczyszczeń 
oraz produkcji odpadów przemysłowych, 
ziemskie zasoby wody kurczą się każdego dnia. 
Obecnie tylko 0,1% ziemskich zasobów wodnych 
nadaje się do picia.

Czy wiesz, że?
• Ciało człowieka o wadze 75 kg zawiera około 
  50 litrów wody;
• Aby zachować zdrowie, należy prowadzić zdrowy styl 
  życia i spożywać ok. 2,5 litra czystej, nasyconej tlenem, 
  wody dziennie.
• Woda jest niezbędna dla organizmu człowieka: 

- wspomaga wchłanianie substancji odżywczych; 
- transportuje składniki odżywcze do komórek;
- odgrywa ważną rolę w regulacji temperatury ciała;
- rozpuszcza i usuwa z organizmu zbędne produkty 
  przemiany materii;
- amortyzuje stawy;
- tworzy elastyczny płaszcz ochronny dookoła ważnych 
  narządów;
- nawilża wdychane powietrze.

Fakty

Współczesny styl życia (np. złe nawyki 
żywieniowe, stres, palenie papierosów, 
brak aktywności fizycznej) powoduje 
zachwianie równowagi wewnętrznej 
organizmu, prowadząc do jego 
zakwaszenia, co w dłuższej perspektywie 
może wywołać wiele chorób (alergię, 
cukrzycę, nieprawidłowe funkcjonowanie 
nerek, osteoporozę, otyłość, cellulit, itp.). 
Powszechnie spożywane produkty 
o działaniu kwasotwórczym (np. mięso, 
cukier, produkty z oczyszczonej mąki 
pszennej, jaja, sery, ryż, ziemniaki, alkohol, 
mleko), jak również pewne rodzaje leków 
oraz niedostateczne uzupełnianie płynów, 
istotnie przyczyniają się do zakwaszenia 
ludzkiego organizmu.

Zakwaszenie organizmu

Rozwiązanie

Szklanka czystej 
i zdrowej wody

w zasięgu 
Twojej ręki 
– Aquarion: 
urządzenie 

do oczyszczania 
i jonizacji wody. 

Efekty stosowania wody 
alkalicznej:  

Zalety urządzenia 
Aquarion

Efekty stosowania wody 
kwaśnej: 

• zmniejsza zakwaszenie organizmu;
• wspomaga funkcjonowanie nerek;
• aktywuje i równoważy naturalny system 
  obronny organizmu;
• wspomaga funkcje trawienne;
• zmniejsza cellulit;
• właściwe jej połączenie z codzienną dietą 
  może wspomóc proces odchudzania;
• dodaje energii;
• obniża zmęczenie.

• oczyszcza i pielęgnuje skórę;
• czysta kuchnia, bez stosowania środków 
  chemicznych.

■ Dokładnie oczyszcza wodę: posiada 
zewnętrzny �ltr mechaniczny, który od�ltrowuje 
większe zanieczyszczenia oraz drugi 
wielostopniowy, wymienny �ltr o średnicy 
0,01 mikrona, który usuwa zanieczyszczenia, 
bakterie, wirusy, metale ciężkie, chlor. 
Przepuszcza z kolei niezbędne składniki 
mineralne, takie jak wapń, magnez, potas. 
Oprócz fazy węglowej wzbogaconej srebrem, 
�ltr posiada także turmalin, który w naturalny 
sposób dodatkowo jonizuje wodę.   

■ Wielostopniowa jonizacja wody: podczas 
elektrolizy wody, Aquarion może wytwarzać  
zarówno wodę alkaliczną, jak i kwaśną 
o 4 różnych zakresach poziomu pH.
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