
Vodilni zdravniki in raziskovalci podajo svoje mnenje o
zdravstvenih koristih pitja alkalne ionizirane vode.

Ben Johnson M.D.

Doktor Osteopatije (D.O.), Naturopatski zdravnik (N.M.D.) 
Dr. Johnson je bil predstavljen na najbolj prodajanih DVD-jih filma Skriv-
nost.

Kot alternativni zdravnik sem mnenja, da so, še posebej pri zdravljenju raka, najpomembnejši 
psihološki problem čustva, najpomembnejša fizična težava pa je pH.

Leta 1931 je Otto Warburg prejel Nobelovo nagrado za medicino, ker je odkril, da je 
pomanjkanje kisika v tkivih vzrok za pojav raka.

Vzrok za nizko raven kisika v tkivih je kisel pH. Ko sem izvedel za alkalno vodo, sem postal zelo 
navdušen. Zdaj lahko telo osebe preplavimo na zelo osnovni ravni. Ker je telo sestavljeno iz 
skoraj 70 odstotkov vode, bi bila sprememba alkalnosti te vode velik dosežek.

Alkalna voda obogatena z antioksidanti, fiziološko spreminja vse. Omogoča delovanje 
sistemov encimov tako, kot bi morali. Alkalnost oziroma bazičnost omogoča, da kisik 
pride do tkiv. Še pomembneje pa je, da zagotavlja antioksidante, ki preprečujejo »gnitje in 
rjavenje« telesa s procesom oksidacije.

Alkalna voda obogatena z antioksidanti rešuje dva glavna problema, ki povzročata staranje 
in bolezni: nizek pH in škodo prostih radikalov. Pomaga vam, da se pozdravite ter ostanete 
zdravi z alkalizacijo krvi in antioksidacijskim potencialom ali oksidacijsko redukcijskim 
potencialom (ORP).

Pogosto se postavlja vprašanje: Kdo bi moral piti alkalno antioksidantno vodo? Odgovor 
je preprosto, vsakdo od otroka do osemdesetletnika.”

David S. Dyer N.M.D., Ph.D.

“Restrukturirana (oziroma ionizirana) alkalna voda je lahko najboljši 
element ali dopolnilo, ki ga lahko zaužijete.

Ali ste vedeli, da Japonci raziskujejo to tematiko že več kot štirideset 
let ter so do zdaj ugotovili, da lahko restrukturirana alkalna voda ola-

jša ali zmanjša tri glavne vzroke za slabost, bolezni in prehitro staranje? Restrukturirano 
alkalno vodo, narejeno z uporabo elektrolize, Japonci pijejo že več kot 40 let. 

Le-ta se je dotaknila in spremenila vse možne bolezni in stanja. Sam to vodo uporabljam 
že več kot 6 let in vidim podobne rezultate, ko jo vztrajno in dosledno uporabljam. Voda je 
gladka, okusna, vlažilna, energijska, prepuščajoča, uravnava pH in je močan antioksidant.

Ali to zveni kot voda, ki bi jo morali piti? Želim vam obilo zdravja.



Ray Kurzweil Ph.D.

Theodore Baroody D.C., N.D., Ph.D., Dipl. Acu    

Fereydoon Batmanghelidj M.D.

Dobro priznani avtor in izumitelj. Dr. Kurzweil je prejel dvanajst častnih 
doktoratov in časti od treh predsednikov ZDA.

Avtor knjige “Alkalize or Die” 
“Razdelil sem več kot 5000 litrov te vode za vse možne zdravstvene 
razmere. Menim, da lahko restrukturirana (ionizirana) alkalna voda 
koristi vsem.” 

»Sem raziskovalec. V zadnjih 20 letih sem raziskoval dehidracijo. Ko 
sem odkril, da rešitev za večino bolezenskih stanj naše družbe ni ust-
varjalec denarja, sem se odločil, da bom svoje informacije posredoval 
javnosti.

»Najpomembnejša značilnost alkalne vode, ki jo proizvaja ionizator vode, je njen oksidacijski 
redukcijski potencial (ORP).

Voda z visoko negativnim ORP je še posebej pomembna v svoji sposobnosti, da nevtralizira 
proste radikale kisika. ORP se lahko neposredno preizkusi tudi z ORP senzorjem in 
merilnikom.

Opravili smo tudi te poskuse. Ugotovili smo, da je voda, ki pride neposredno iz pipe, imela 
ORP +290mV, medtem ko je voda, ki izhaja iz alkalizatorja vode, imela negativen ORP. Bolj 
kot je negativen ORP snovi (višja negativnost ORP-ja), večja je verjetnost, da se vključi v 
kemične reakcije, ki dajejo elektrone. Ti elektroni so takoj na voljo za reakcije, ki nevtralizirajo 
pozitivno nabite proste radikale.

To je ključna prednost vode, ki jo proizvaja ionizator vode, ki ni na voljo samo s pitno vodo, v 
katero se za pridobitev alkalnosti razstopi soda bikarbona ali druge snovi.”

“Nešteto imen, ki so povezana z boleznimi, sploh niso pomembna. Pomembno je, da vsa 
izhajajo iz istega vzroka: preveč odpadnih kislih snovi v telesu.”

Moja raziskava je pokazala, da ne namerna dehidracija povzroča stres, kronične bolečine 
in številne degenerativne bolezni.

Suha usta niso edini znak dehidracije in ni prav, da čakamo na žejo. Medicina si razlaga, da 
je v telesu neka trdna snov tista, ki ureja vse funkcije telesa. Znanstveno sem razložil, da 
je na molekularni ravni voda tista, ki uravnava vse funkcije telesa, vključno s funkcijami 
trdne snovi. 75% naših teles je sestavljenih iz vode.



Možgani so 85% iz vode. Voda je tista, ki napaja in aktivira trdno snov. Če ne spijemo 
dovolj vode, bodo nekatere funkcije telesa trpele.

Dehidracija povzroča sistemske motnje. Ko uporabljam besede voda je zdravilo, mislim na  
zdravljenje dehidracije z vodo. “

Njegovo sporočilo svetu je: “Niste bolni, žejni ste, ne zdravite se z zdravili.” Njegova 
revolucionarna knjiga Your Body’s Many Cries for Water je bila prevedena v 15 jezikov in je 
prodana v več kot milijon izvodih.

Dr. Henri Coanda

Romunski oče dinamike tekočin in Nobelov, je šest desetletij preučeval 
Hunza vodo, da bi ugotovil, kaj je v tej vodi povzročilo tako koristne 
učinke za telo. Ugotovil je, da ima drugačno viskoznost in površinsko 
napetost. Dr. Patrick Flanagan in drugi so nadaljevali z raziskavami.

Ugotovili so, da ima Hunza voda visok alkalni/bazični pH in izjemno količino aktivnega vodi-
ka (vodik z dodatnim elektronom – H2), z negativnim redoks potencialom in visoko vseb-
nostjo koloidnih mineralov.

Podobne naravne lastnosti vode in dolgo življenjsko dobo najdemo v drugih oddaljenih 
neonesnaženih krajih, kot so območja Shin-Chan na Kitajskem, Kavkazu v Azerbajdžanu 
in v Andih. V prizadevanjih za rekonstrukcijo vode Hunza so japonski znanstveniki raziska-
li tehnologijo ruske elektrolize. Ugotovili so, da se lahko električna energija uporablja za 
preoblikovanje vode, kar ji daje lastnosti podobne vodi Hunza.

Ta funkcionalna vodna tehnologija se je najprej razvila na Japonskem v začetku petdesetih 
let prejšnjega stoletja. Prvi poskusi so bili izvedeni na rastlinah in živalih.

Celoten razvoj se je začel leta 1954 s strani številnih kmetijskih univerz. Zanimali so jih 
vplivi ionske vode - zlasti kisle - na rastline; sledili so poskusi japonskih zdravnikov, ki so na 
svojih pacientih uporabljali alkalno ionizirano vodo.

Prvi ionizatorji so bile večje enote uporabljene v bolnišnicah.

Po prizadevanjih japonskih zdravnikov je japonsko Ministrstvo za zdravje in rehabilitacijo 
januarja 1966 odobrilo ionizator vode za medicinsko terapijo. Kasneje jih je vlada Južne 
Koreje odobrila kot medicinske pripomočke.

Približno 30 milijonov ljudi na Japonskem je v zadnjih 40 letih uporabljalo ionizator vode.



Sherry Rogers M.D.

Dr. Sherry Rogers je zdravnica, ki dela v zasebni praksi že več kot četrt 
stoletja. Njena posebnost je iskanje vzroka bolezni in odpravljanje 
simptomov, ki jih ni mogoče diagnosticirati.

Dr. Rogers je napisala knjige, znanstvene članke in poučevala napredne tečaje za zdravni-
ke, ki se učijo teh tehnik. Predavala je v šestih državah in v več kot petdesetih ameriških 
mestih, intervjuvalo jo je na desetine televizijskih oddaj in radijskih programov. Prav tako 
se je pojavila v številnih člankih v revijah. 

“Glavobol ni več pomanjkanje Darvona. Zdaj imamo orodja, s katerimi se lahko obrnejo vsi 
simptomi, vključno s številnimi vrstami raka, kemično občutljivostjo, alergijami in mnogo 
več.” 

“Alkalna voda očisti telo kislih odpadkov.” “Po skrbnem pregledu rezultatov mojih 
nasvetov mnogim posameznikom, sem prepričana, da je toksičnost v obliki kislih 
odpadkov glavni vzrok degenerativnih bolezni.”

Susan Lark M.D.

Dr. Susan Lark, univerzitetna predavateljica in avtorica The Chemistry 
of Success, pravi: “Pitje štirih do šestih kozarcev alkalne vode na dan 
bo pomagalo nevtralizirati prekomerno kislost in sčasoma pomagalo 
dvigniti zaščito vašega telesa.

Alkalna voda se uporablja, kadar se razvijejo razmere prekomerne kislosti, kot so prehlad, 
gripa ali bronhitis. Podobno kot vitamini C, E in Beta karoten, alkalna voda deluje kot 
antioksidant zaradi presežene zaloge prostih elektronov. To lahko pomaga telesu proti 
razvoju bolezni srca, kapi, imunskih disfunkcij in drugih pogostih bolezni. “

Helmut G. Flasch M.D.  

“Zelo čista voda”, ki jo proizvaja reverzna osmoza (uporabljajo jo tudi 
večina podjetij za ustekleničeno vodo), se imenuje “lačna” ali “smrtna” 
voda. Tako je čista, da v njej praktično nič ne ostane. 

Voda je napolnjena s pozitivnimi ioni namesto negativnimi; prav tako je kisla namesto al-
kalna. Voda, ki jo pijete, naj bi prinesla vse hranilne snovi do nekega cilja ter odplaknila vse 
proste radikale. Edina kisla področja v vašem telesu morajo biti želodec in urin! Vaše telo 
mora biti alkalno in ne kislo.

Sodeč po nekaterih mnenju nekaterih najbolj spoštovanih umov na tem planetu, je imeti 
alkalno telo najbolj pomembna stvar. Vsi načini življenja bi morali biti usmerjeni k dose-
ganju alkalnega telesa!



Keiichi Morishita M.D., Ph.D.

V svoji knjigi The Hidden Truth of Cancer pravi: 
“Če se v krvnem obtoku znajdejo kisle snovi, je treba te odvečne kisle 
odpadke odložiti nekje v telesu.  Če se ta nezdrav proces nadaljuje iz 
leta v leto, se ta območja stalno povečujejo, njihove celice pa začnejo 

umirati. Celice v prizadetem območju lahko preživijo tako, da postanejo nenormalne. Le-te 
postanejo maligne. Maligne celice se ne morejo odzvati na možganske ukaze. Podvržene 
so celični delitvi, ki je izven nadzora. To je začetek raka.

“Sodobna medicina .. obravnava te maligne celice, kot da so bakterije in virusi; uporablja 
kemoterapijo, sevanje in kirurgijo za zdravljenje raka. Vendar nobena od teh terapij ne bo 
veliko pomagala, če bo telesno okolje še naprej ostalo kislo.”

Harald Tietze

Harald Tietze, pisatelj knjige Youthing pravi:
“S pitjem alkalne vode lahko obrnemo proces staranja, odpadki pa se 
dolgoročno zmanjšajo na raven mnogo mlajše osebe. Funkcije organov 
se lahko oživijo.”

Ingfreid Hobert M.D.  

Robert O. Young Ph.D., N.D.

“Ne potrebujete dragega zdravila z vsemi negativnimi stranskimi 
učinki, da bi ponovno pridobili zdravje ... Alkalna voda ima dolgoročne 
učinke, saj alkalizira vaše telo in zagotavlja učinkovit antioksidant.”

V svoji knjigi The pH Miracle dr. Young pravi: “Tisti, ki so pripravljeni 
pogledati znova in z jasnimi očmi, bodo nagrajeni s skrivnostmi trajne-
ga zdravja. Lahko se zdravimo s spreminjanjem okolja v telesu. Tako 
potencialno škodljivi vsiljivci ne bodo mogli nikjer rasti in bodo postali 

neškodljivi. “

Voda z visokim pH, kot je voda, ki prihaja iz dobrega ionizatorja, nevtralizira kisline po vsem 
telesu. Nič ni bolj smiselno kot nevtraliziranje kislin, ker le-te temeljijo na vseh bolezenskih 
entitetah.

Ena izmed mojih najpogosteje citiranih izjav gre takole: “Ko je riba bolna, zamenjajte vodo. 
Rib ne hranimo z zdravili. Damo jim čisto vodo. Ko so celice našega telesa bolne, moramo 
spremeniti vodo in tekočine, v katerih so se kopale vse celice in tkiva.”

Ne morem se spomniti nobene naložbe, ki bi bila boljša za osebo ali družino kot dober 
ionizator vode.



Hidemitsu Hayashi M.D. Srčni Kirurg, Direktor japonskega
inštituta za vodo 

Dr. Hayashi verjame, da je ionizirana voda naš najboljši vir antioksidan-
tov. »Ni nadomestka za zdravo uravnoteženo prehrano, še posebej 

bogato z antioksidanti, kot so vitamin C, vitamin E, beta karoten in druga živila, ki so dobra 
za nas.

Vendar te snovi niso najboljši vir prostih elektronov, ki lahko blokirajo oksidacijo zdrave-
ga tkiva z aktivnim kisikom. Voda, obdelana z elektrolizo, da poveča svoj redukcijski po-
tencial, je najboljša rešitev problema zagotavljanja varnega vira prostih elektronov za 
blokiranje oksidacije normalnega tkiva s prostimi kisikovimi radikali.

Verjamemo, da je reducirana voda, voda s presežkom prostih elektronov, ki jo dajemo 
aktivnemu kisiku, najboljša rešitev, ker se lahko zmanjšanje potenciala vode dramatično 
poveča v primerjavi z drugimi antioksidanti v hrani ali vitaminskih dopolnilih; molekulska 
masa reducirane vode je nizka.”

“Vedno večje število zdravstvenih delavcev je mnenja, da alkalna živa vodo velja za na-
jboljšo vodo za pitje. Na Japonskem je navedena kot medicinski pripomoček za zdravl-
jenje degenerativnih bolezni.”

Arthur M. Ecano M.D.

Dr. Ecano pravi, da “če je svet sprejel antioksidante za upočasnitev 
procesa staranja, bi se moral zlahka strinjati z uporabo ionizirane al-
kalne vode kot sredstvom za preprečevanje staranja. Njihove vloge so 
tesno povezane in prepletene tako, da je trajen program proti staranju 

nepopoln, če se ne obravnava tako prostih radikalov kakor tudi organskih kislin.”


