
NENUMĂRATELE

BENEFICII ALE

APEI

APA IONIZATĂ ALCALINĂ, APĂ ACIDĂ IONIZATĂ
ȘI APA DE ARGINT



06 ACIDIFICAREA ORGANISMULUI
07 APA IONIZATĂ
 APA IONIZATĂ ALCALINĂ
08      PROPRIETATEA 1. ANTIOXIDANT
10      PROPRIETATEA 2. ALCALINITATEA APEI (pH)
12      PROPRIETATEA 3. COMPUȘI MOLECULARI MAI MICI
13 APA ACIDĂ IONIZATĂ
15 APA DE ARGINT
16 UTILIZĂRI POSIBILE ALE APEI ALCALINE ȘI ALE APEI   
 ACIDE
18 UTILIZĂRI POSIBILE ALE APEI DE ARGINT
20 MĂRTURII
22 IONIZATORUL DE APĂ
23 EFICIENȚA COSTURILOR
24 DESPRE NOI
26 LECTURI SUPLIMENTARE

CUPRINS

APA IONIZATĂ
”Apa alcalină obținută într-un ionizator de apă reprezintă cel mai 

important progres din domeniul sănătății de când Sir Alexander Fleming a 

descoperit penicilina.”

Dr. W. Kelley, Colegiul de Medicină Metabolică, autor al cărții CANCERUL:

Vindecarea unei boli incurabile



Circa 70% din masa noastră corporală este 
compusă din apă, iar acest fapt influențează foarte 
puternic toate procesele vitale care au loc în 
organismul nostru. Ființele umane pot supraviețui 
fără mâncare mai mult timp decât o pot face fără 
apă. Deseori ne înșelăm având impresia că ne este 
foame, când, de fapt, corpul nostru are nevoie de 
apă. Luând în considerare aceste idei, cu toții ar 
trebui să ne amintim mereu o regulă foarte simplă: 
hidratarea zilnică obligatorie. Nu e importantă 
doar cantitatea de apă consumată, ci și calitatea și 
proprietățile acesteia. Întrebarea care ne frământă 
este: oare profităm pe deplin de toate proprietățile 
pe care le are apa de oferit?

Această publicație descrie conceptul de apă 
ionizată, proprietățile sale și aplicațiile posibile. Veți 
descoperi diferența dintre apa ionizată alcalină și 
apa obișnuită, cum ne afectează organismul și cum 
poate fi folosită apa acidă ionizată la dezinfectarea 
acestuia. Veți descoperi și apa îmbogățită cu ioni 
de argint și proprietățile sale antibacteriene unice.

Mediul poluat, alimentația necorespunzătoare, oboseala, stresul, fumatul 
și consumul de alcool – toate afectează echilibrul corpului uman. Acești 
factori duc la acumularea toxinelor in organismul nostru, la creșterea 
acidificării și la efectele negative pe care radicalii liberi le produc asupra 
organismelor noastre. 

Radicalii liberi sunt structuri moleculare care conțin electroni negativi. 
Se formează natural în organism ca urmare a proceselor vitale și joacă 
un rol crucial în protejarea noastră de diferite bacterii și virusuri, prin 
distrugerea celulelor alterate. Problema apare când organismul produce 
un surplus de radicali liberi. Nevoia radicalilor liberi de a obține electronul 
lipsă îi forțează să atace constant celulele sănătoase, diminuând astfel 
funcționarea celulelor și a organelor, ceea ce duce la apariția diferitelor 
boli.

Alimentația necorespunzătoare, activitatea fizică insuficientă, tabieturile 
nocive, stresul și numeroși alți factori ne deteriorează sănătatea încă din 
timpul tinereții. Începem să acordăm mai multă atenție acestor factori 
dăunători doar atunci când problemele de sănătate încep să se manifeste. 
Cu cât înțelege mai repede că trebuie să ne concentrăm mai mult pe 
prevenirea bolilor decât pe tratarea lor, cu atât vom avea mai puține 
probleme în viitor.
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Păstrarea unui echilibru acid și alcalin este esențială dacă 
dorim să ne simțim bine și plini de energie. O modalitate 
de a face față excesului de radicali liberi și acidificării 
organismului este aceea de a bea apă ionizată alcalină.



APA IONIZATĂ APA IONIZATĂ ALCALINĂ
Proprietatea 1. AntioxidantProcesul de ionizare

Cum funcționează ionizatorul de apă?

Istoria ionizatorului

Știm cu toții că formula chimică a apei este H2O. Totuși, această formulă a apei poate avea 
proprietăți extrem de diferite în anumite ipostaze (apa de ploaie, apa mării, apa îmbogățită 
cu minerale, apa distilată, etc.). Electroliza este una dintre metodele prin care se transformă 
proprietățile apei. Apa produsă prin electroliză se numește apă ionizată. Acest tip de apă 
dobândește proprietăți unice, adaptându-se în mod optim la fluidele din organismul uman și 
îmbunătățind substanțial procesele vitale din interiorul acestuia.

În timpul procesului de electroliză, sărurile minerale se dizolvă în apă și se disociază atât în metale 
încărcate pozitiv (calciu, magneziu, potasiu, sodiu), cât și în nemetale încărcate negativ precum 
în ioni din reziduuri acide (clor, sulf, fosfor, etc.). Ionii metalici pozitivi sunt atrași către catod 
(electrodul ușor), în timp ce ionii metalici negativi sunt atrași de anod (electrodul greu). Rezultatul 
este că metalele alcaline (CA, Mg, K, Na) și ionii de hidroxil –OH (apa ionizată alcalină) se vor 
acumula într-o parte a ionizatorului, alături de catod și (CL, P, S) în timp ce ionii de hidrogen H+ 
(apa acidă ionizată) se va acumula în cealaltă parte, alături de anod. Ambii electroliți sunt separați 
de o membrană care ține apa ionizată alcalină și apa acidă în compartimente separate
din ionizator.

Pentru a păstra un echilibru corespunzător de aciditate și alcalinitate în organism, trebuie să 
se reducă efectul dăunător al radicalilor liberi. Antioxidanții fac exact acest lucru. Proprietățile 
antioxidante ale unei substanțe sunt măsurate de ORP (potențialul de reducere a oxidării), ceea 
ce indică capacitatea unei soluții de a accepta sau de a dona electroni. Dacă valoarea acestui 
indicator este negativă, atunci substanța este un antioxidant, deoarece poate dona o parte din 
electronii pe care îi are în exces. Dacă valoare măsurii este pozitivă, substanța se califică drept 
oxidant (ca de exemplu, radicalii liberi), deoarece acceptă electroni. ORP-ul din organismul uman 
variază între 50 și -200 mV, în timp ce OPR-ul din majoritatea apelor de băut și din toate băuturile 
carbogazoase este pozitiv (oxidativ) și variază în medie de la +150 la +250 mV.

Apa ionizată alcalină are un ORP negativ (0-900 mV). Consumând apă ionizată alcalină, 
organismul dobândește o rezervă suplimentară de electroni liberi, care sunt captați de radicalii 
liberi. În acest fel se neutralizează efectul nociv al radicalilor liberi, protejând celulele sănătoase, 
prevenind mutațiile lor, întărind sistemul imunitar și încetinind procesul de îmbătrânire.

Este important să știți că apa ionizată alcalină obținută prin procesul de electroliză poate menține 
ORP-ul negativ doar pe perioade scurte – până la 24-36 ore. După acest interval, valoarea ORP-
ului din apă redevine neutră sau slab pozitivă. Din acest motiv, se recomandă consumul de apă 
ionizată alcalină cât mai proaspătă, de preferat în primele 12 ore de la procesul de electroliză. 
Astfel se explică și motivul pentru care apa ionizată alcalină nu poate fi îmbuteliată și vândută 
direct consumatorilor.

Totul a început în secolul al XIX- lea, atunci când, pentru prima oară, au fost definite principiile 
electrolizei. Primele ionizatoare de apă ale secolului al XX-lea au fost folosite în cercetările 
științifice din universitățile din Japonia. Pe măsură ce tehnologia s-a dezvoltat, au fost 
descoperite tot mai multe aplicații ale ionizatorului de apă și, în 1958, a apărut primul ionizator 
de apă comercial. Koreea de Sud, Statele Unite ale Americii și Rusia și-au manifestat imediat 
interesul pentru această tehnologie și ideea unui ionizator de apă a început să se răspândească 
foarte repede.
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Apa ionizată alcalină obținută prin procesul de electroliză are proprietăți 
antioxidante, un pH mai mare și este alcătuită din compuși moleculari mai mici 
decât apa obișnuită.



Un măr este un exemplu foarte bun cu privire 
la ceea pot face radicalii liberi și antioxidanții. 
Odată ce stratul de protecție al unui măr este 
secționat (atunci când mărul este tăiat în două), 
începe procesul de oxidare. După un timp, mărul 
devine maroniu. Acesta este rezultatul efectului 
radicalilor liberi. Antioxidanții ca apa ionizată 
alcalină sau sucul de lămâie protejează pulpa de 
măr de oxidare. Picurând puțin suc de lămâie peste 
măr sau scufundându-l în apa ionizată alcalină, 
procesul de oxidare va fi întrerupt.

Scara pH măsoară conținutul de acid (numărul de ioni de hidrogen H+) dintr-o substanță dată. 
Valoarea pH-ului variază între 0 și 14. Când pH-ul crește de la 7 la 14, alcalinitatea crește (lichidul 
conține mai mult hidroxil alcalin și mai puțini ioni de hidrogen). Când pH-ul descrește de la 7 la 0, 
aciditatea crește (lichidul conține mai mult hidrogen și doar câțiva ioni de hidroxil).

Fluidele din organism (sângele, lichidul cefalorahidian, limfa, fluidele intercelulare, etc.) au o 
alcalinitate slabă, cu excepția celor din stomac, piele și vagin, care sunt acide în mod natural. 
Parametrii sanguini au o importanță aparte. Organismul poate funcționa normal atunci când 
sângele are un nivel de alcalinitate redus (7.35 – 7.45) și chiar cea mai mică deviere de la acest 
interval poate deveni foarte periculoasă.

pH-ul fluidelor din organism se schimbă și scade (se acidifică) datorită factorilor negativi 
din mediu. Pentru a neutraliza aceste efecte de acidificare, organismul trebuie să primească 
suficiente substanțe alcaline.

Pe lângă ionii de hidroxil, apa ionizată alcalină conține și ioni metalici alcalini ușor de absorbit 
(calciu, magneziu, potasiu, sodiu) necesari pentru neutralizarea deșeurilor acide. Prin urmare, 
consumul de apă alcalină asigură organismului un cocktail de ioni alcalini necesari pentru 
păstrarea echilibrului alcalin-acid al fluidelor sale.

EXEMPLU APA IONIZATĂ ALCALINĂ
Proprietatea 2. Alcalinitatea apei (pH)

NEUTRUACiDifiCă oRgANisMUL

Apă ACiDă Apă ALCALiNă
Apă NEUTRă

ALCALiNizEAză oRgANisMUL



MIT SAU REALITATE? APA IONIZATĂ ALCALINĂ

E adevărat că stomacul neutralizează apa alcalină?

Compuși moleculari mai mici în apa alcalină – organismul absoarbe
apa mai rapid.

Lichidele gastrice au o aciditate ridicată. Lichidul 
gastric nu este produs anticipat, celulele gastrice 
secretând lichidul doar la nevoie, de exemplu atunci 
când mâncare ajunge în stomac. Când apa ionizată 
alcalină ajunge în stomac, stomacul începe să lupte 
cu pH-ul crescut și secretă mai mult acid gastric. 
Ar părea că aceasta ar duce la reducerea efectului 
apei alcaline; în orice caz, pe măsură ce stomacul 
produce acidul gastric, din proces rezultă și elemente 
secundare – ca de exemplu carbohidrații de sodiu și 
potasiu. Aceștia sunt eliberați în sânge și nu în stomac, 
întărind tamponul alcalin din sânge și crescând 
capacitatea acestuia de a neutraliza excesul de acizi 
din organism.

Când plicul de ceai este introdus într-un pahar 
cu apă rece obișnuită, proprietățile sale nu 
sunt asimilate la fel de rapid cum se întâmplă 
cu plicul introdus în apa ionizată alcalină rece, 
datorită compușilor moleculari mai mici
din aceasta. Apă rece 

obișnuită
Apă ionizată 
alcalină rece

Moleculele de apă au o proprietate specială care le permite să se grupeze în compuși moleculari 
(cunoscuți și ca microstructuri). Moleculele de apă ionizată alcalină sunt structurate în compuși 
substanțial mai mici (5-6 molecule) comparativ cu apa de băut obișnuită (10/13 molecule). Din 
acest motiv, apa alcalină este mai fluidă, trece prin membranele celulare cu mai mare ușurință 
și participă direct la procesul metabolic, de exemplu organismul nu mai are nevoie de energie 
suplimentară pentru a absorbi apa. Apa alcalină pătrunde în țesuturi mult mai ușor decât apa 
obișnuită, elimină toxinele existente, aprovizionează cu mai mare ușurință celulele cu apă, 
elemente nutritive și oxigen. Datorită compușilor moleculari mai mici, deșeurile acide produse 
ca efect secundar al funcțiilor regulate ale organismului se dizolvă mai ușor în apa alcalină și sunt 
eliminate apoi prin rinichi sau prin alte căi naturale.

Apa alcalină este mai fluidă, prin urmare celulele sunt aprovizionate mai bine cu apă și toxinele 
sunt eliminate mai eficient din organism.

Proprietatea 3. Compuși moleculari mai mici

structurile de compuși moleculari din apa de băut 
obișnuită sunt alcătuite din 10-13 molecule.

structurile de compuși moleculari din apa ionizată 
alcalină sunt alcătuite din 5-6 molecule.

EXEMPLU



APĂ ACIDĂ IONIZATĂ

Ionii de argint funcționează ca un al doilea sistem de imunitate 
și, protejându-ne organismul, ne ajută să dobândim o stare de 
bine elevată.

În timpul procesului de electroliză, apa acidă 
ionizată, cu proprietăți foarte diferite de cea 
alcalină, este produsă și acumulată în jurul 
anodului. Apa acidă ionizată are un pH scăzut (sub 
7) și un ORP pozitiv (0-+1100mV), care descrie 
insuficiența sa de electroni. Apa acidă preia 
electronii de la microbi, bacterii, ciuperci sau alți 
agenți patogeni, distrugându-i astfel.

Microorganismele nu pot trăi și nu se pot 
reproduce într-un astfel de mediu acid, din acest 
motiv apa acidă ionizată este recomandată pentru 
utilizare externă, de exemplu, la dezinfectare. Spre 
deosebire de dezinfectanții chimici, apa acidă 
ionizată este naturală – nu se adaugă substanțe 
suplimentare în timpul procesului în care este 
obținută. Din acest motiv, nu cauzează nicio 
alergie sau iritație a pielii.



APA DE ARGINT UTILIZĂRI POSIBILE ALE APEI ALCALINE

Proprietățile argintului, antibiotic natural, sunt cunoscute din vechime. Pentru a îmbogăți apa cu 
argint, oamenii țineau apa în vase de argint sau introduceau ustensile și monede de argint în apă. 
Această apă îmbogățită cu argint era folosită cu scopul de a preveni boli și la dezinfectare. Având 
în vedere că vasele din argint și celelalte ustensile erau de fapt din aliaj de argint și nu din argint 
pur, apa, odată cu argintul, absorbea și alte metale nocive.

Această metodă primitivă de obținere a apei de argint a fost înlocuită în prezent de o metodă 
nouă, eficientă și sigură. Ionizatorul de apă aQuator îmbogățește apa cu o cantitate determinată 
de ioni de argint din 99,99% argint pur, prin metoda electrolizei.

Apa de argint este îmbogățită cu ioni de argint pozitivi dizolvați care au un efect antibacterian. 
Acești ioni de argint se deplasează spre pereții celulari ai bacteriilor și, fiind mai mici, pătrund cu 
ușurință în interiorul acestor microorganisme. Odată ce au intrat, ionii de argint reduc funcția 
enzimelor și proteinelor din bacterie, omorând-o. Pe lângă distrugerea bacteriilor, argintul mai 
omoară ciupercile și virusurile. E important de menționat că bacteriile și virusurile nu se pot 
adapta la efectul apei de argint și, în consecință, nu pot dezvolta imunitate în fața acesteia, ceea 
ce nu se întâmplă în cazul antibioticelor utilizate pe o scară largă.

pH-ul recomandat al apei pentru consumul zilnic este de 8.4-8.8. În funcție de recomandările 
specialiștilor în nutriție, cantitatea pe care ar trebui să o consume zilnic o persoană ar trebui 
să fie de 30 ml de apă pe kilogram (de exemplu, dacă o persoană cântărește 70 de kilograme, 
ar trebui să bea 2.1 litri de apă pe zi (0,03 l x 70)).

Alcalinitate ridicată, pH>9.5
1. Gătit, ceai, cafea, cocktail de fructe;
2. Înainte și după consumul de alcool;
3. Clătirea gurii în timpul spălării dinților;
4. Îndepărtarea grăsimii de pe diverse suprafețe și a petelor de  
    grăsime de pe materiale textile.

Alcalinitate moderată, pH 8.5-9.5
1. Consumul zilnic de apă;
2. Adăparea animalelor de casă;
3. Îngrijirea părului;
4. Îndepărtarea deșeurilor provenite din pesticide de pe fructe și              
    legume (scufundați în apă timp de 15 min);
5. Spălarea cărnii crude și a peștelui (scufundați în apă
    timp de 15 min).

Alcalinitate scăzută, pH 7.5-8.5
1. Pentru cei care încep să folosească apă ionizată alcalină (astfel                       
    încât organismul să se poată adapta);
2. Pentru udarea plantelor de apartament (stimularea creșterii  
    florilor și prelungirea vieții florilor deja tăiate).

Alcalinitate neutră, pH 7.0
Apa obișnuită de la robinet

Bacteria înainte de expunerea
la efectul ionilor de argint

ionii de argint sunt colectați
în membrana celulară a bacteriei.Reproducerea

microorganismului
este întreruptă.

pe drumul lor către interiorul celulei,
blochează sistemul enzimatic al bacteriei.

Bacteria după expunerea
la efectul ionilor de argint

Cum afectează ionii de argint microbii?



Alcalinitate neutră, pH 7.0
Apa obișnuită de la robinet

Concentrație de argint < 0,02 mg/l
1. Îmbunătățirea sănătății generale, întărirea sistemului imunitar;
2. În caz de febră (dacă nu există un diagnostic mai sever);
3. Ca măsură preventivă împotriva unor boli interne.

Concentrație de argint 0,02 -2,0  mg/l
1. Ca măsură preventivă împotriva gastritelor;
2. Ca măsură preventivă împotriva bolilor copiilor (a se folosi prin   
    clătirea cavității bucale).

Concentrație de argint 2,0 -5,0  mg/l
În cazul unei intoxicații alimentare severe

Concentrație de argint 5,0 -20,0  mg/l (doar uz extern)
1. Ca măsură preventivă împotriva anginei (a se folosi prin clătirea   
    cavității bucale);
2. Spălarea rănilor care se vindecă greu.

Concentrație de argint >20,0  mg/l (doar uz extern)
1. Clătirea gâtului, a nasului, a gurii și a canalelor urechii;
2. Spălare în caz de răceală, infecții virale și alt tipuri de epidemii;
3. Ca măsură preventivă împotriva răcelilor (a se încălzi și clăti
    cavitatea bucală);
4. Aplicarea de comprese în caz de arsuri;
5. Comprese în caz de afecțiuni fungice;
6. Tampoane de vată în uz stomatologic (gingii, leziuni interne
    ale obrazului).

Aciditate scăzută și moderată, pH 4.5-6.5 pH
Îngrijirea pielii (ca tonic)

Aciditate ridicată, pH <4.5
1. Dezinfectarea fructelor și a legumelor.
2. Prelungirea termenului de valabilitate a fructelor și legumelor.
3. Sterilizarea vaselor. borcanelor și a altor tipuri de recipiente.
4. Dezinfectarea interioară a spațiilor și a suprafețelor.
5. Îndepărtarea mirosurilor neplăcute de mâncare.
6. Tratarea pielii crăpate de pe călcâie. îndepărtarea celulelor  
    moarte de pe tălpi și de pe degetele de la picioare.
7. Eliminarea afidelor și a altor paraziți mici.
8. Curățarea părților sensibile ale corpului și a pielii infectate.    
    prevenirea infecțiilor de la nivelul pielii.
9. Prevenirea răcelilor și a durerilor de gât (prin clătirea gurii).
10. Clătirea gurii cu scopul de a dezinfecta cavitatea bucală.   
    tratarea sângerării gingiilor și a tartrului.
11. Ca măsură preventivă împotriva infecțiilor provocate de   
    ciuperci parazitare.
12. Ca măsură preventivă împotriva erupțiilor cutanate
    și a acneei.
13. Ca măsură preventivă în decubit.
14. Dezinfectarea zonelor transpirate.
15. Înălbirea lenjeriei.
16. Udarea plantelor care preferă sol acid.

UTILIZĂRI POSIBILE ALE APEI ACIDE UTILIZĂRI POSIBILE PENTRU APA DE ARGINT

Tabelul cu concentrațiile specifice apei de argint este furnizat în ghidul utilizatorului. 



EXTRAORDINARA PUTERE A APEI MĂRTURII

”Apa alcalină ajută organismul să elimine 
deșeurile acide… După o atentă evaluare 
a rezultatelor obținute în urma recoman-
dărilor mele adresate sutelor de persoane, 
sunt convinsă că toxicitatea manifestată 
sub forma deșeurilor acide reprezintă cauza 
principală a bolilor degenerative.”
Dr. Sherry ROGERS

Proprietar al unei săli de sport pentru femei

Psiholog, Instructor

Am auzit de apa ionizată de la prietenii mei. La început am fost cam sceptic, dar totuși i-am dat o 
șansă și am cumpărat un ionizator de apă care avea și funcția de obținere a apei de argint. Când 
am început să folosesc ionizatorul de apă în locul apei îmbuteliate, am observat că a avut efecte 
de detoxifiere asupra organismului meu și asupra accelerării metabolismului. În primele două 
săptămâni m-am simțit ca și cum ”eliminam”, mai mult decât de obicei, lucrurile nenecesare din 
organism. Din momentul în care am constatat că funcționează, am devenit din ce în ce mai interesat 
de subiect și am început să studiez diferitele utilizări ale ionizatorului. Am folosit diferite niveluri ale 
pH-ului apei și ale apei de argint, conform recomandărilor din ghidul utilizatorului, pentru a trata 
echimoze, răni, acnee, nas înfundat și multe alte lucruri. Este foarte util să ai acasă un astfel de produs 
cu o gamă atât de vastă de utilizări! În concluzie, acest ionizator de apă m-a ajutat și să fac economii, 
deoarece nu a mai trebuit să cumpăr apă îmbuteliată. Apa ionizată este mai sănătoasă și are un gust 
mult mai bun! Trebuie să-i dați o șansă.

Am auzit pentru prima dată despre dispozitivul de apă ionizată alcalină acum câțiva ani când prietenii 
mei mi-au făcut cadou un astfel de aparat. Am început să consum apa obținută prin intermediul 
acestui dispozitiv în locul apei obișnuite, dar fără să am vreo așteptare specială. La vremea aceea 
sufeream de tulburări digestive și aciditate ridicată la nivelul stomacului. După câteva săptămâni am 
observat că arsurile la stomac și alte probleme digestive au dispărut. Am decis să cercetez mai mult 
această apă ionizată alcalină. Am descoperit foarte multe informații bine fundamentate și foarte 
utile. Am fost surprinsă să descopăr că țări ca Statele Unite ale Americii și Japonia utilizează apa 
ionizată de mulți ani.
După un timp în care am folosit această apă, am descoperit că am mai multă energie și că nu mai 
sunt la fel de stresată. Pielea mea a devenit mai luminoasă și părul a început să aibă strălucire. Chiar 
și când, din greșeală, am mâncat alimente expirate și am făcut o toxiinfecție alimentară, nu am luat 
medicamente. În locul lor, am băut doar apă de argint. În aceeași seară m-am simțit deja mult mai 
bine și am putut să-mi continui activitatea.
Încerc să folosesc acest dispozitiv pentru a obține beneficii maxime. Beau circa 1,2-2 litri de apă 
zilnic. Folosesc apă ionizată pentru a face cafea, ceai, smoothie-uri din diferite fructe și legume.
Trebuie să recunosc că apa ionizată nu are doar un impact pozitiv asupra stării mele de bine, ci și un 
gust delicios.



Manager de vânzări

Cosmeticiană

Familia mea a început să folosească ionizatorul de apă acum un an. De atunci nu am mai cumpărat 
apă îmbuteliată. Acum bem numai apă ionizată. O folosim pentru supe, cafea și ceai, iar deseori 
folosim apa ionizată pentru a spăla fructele și legumele care nu numai că arată mai proaspete, dar 
au și un gust mai bun. Prietenii mei au fost surprinși să descopere ce gustoase pot fi fructele de 
pădure cumpărate de la supermarket și spălate cu apă ionizată.

Familia mea este din ce în ce mai sănătoasă, iar diversele probleme digestive s-au diminuat. De 
asemenea, apa de argint ne ajută să combatem răcelile și nasul înfundat. Suntem foarte mulțumiți 
de această achiziție și am recomandat-o tuturor prietenilor noștri. Cinci dintre rudele mele 
apropiate și prieteni au cumpărat acest ionizator de apă și sunt și ei foarte mulțumiți de el.

Salut, sunt Sandra. Sunt cosmeticiană și practic această meserie de 10 ani. Petrec mult timp oferind 
servicii de calitatea clientelor mele, dar în același timp comunic cu ele foarte mult, de aici începând 
și povestea mea cu ionizatorul de apă. În timp ce lucram împreună cu prietena mea, aceasta mi-a 
povestit despre ionizatorul de apă și de beneficiile sale asupra organismului. Așa cum am aflat 
mai târziu, ionizatorul de apă nu este conceput doar pentru a furniza apa de băut, ci apa poate 
fi utilizată și la gătit, la udarea florilor și chiar în proceduri de înfrumusețare, ca de exemplu în 
spălarea tenului sau dezinfectarea pielii. De vreme ce sunt cosmeticiană, mi-a atras atenția și am 
decis să cumpăr un ionizator de apă. De obicei, sunt sceptică atunci când e vorba de achiziții 
spontane, dar știți ce…. Este unul dintre acele lucruri pe care l-am cumpărat și nu am regretat 
niciodată că am făcut-o.
Trei luni mai târziu, am observat ce efecte bune a avut asupra mea, mai ales apa alcalină. Îmi încep 
fiecare zi plină de energie și bună dispoziție. Folosesc apa ionizată pentru îngrijirea pielii și pentru 
gătit. Întreaga mea familie o folosește și devine din ce în ce mai sănătoasă! Sunt multe moduri în 
care poți utiliza apa ionizată pentru a arăta și a te simți mult mai frumoasă. Aceasta este una dintre 
caracteristicile cele mai importante din munca mea. Recomand acest dispozitiv tuturor prietenelor 
și clientelor mele care vor să arate și să se simtă mai frumoase!

Ionizatorul de apă aQuator (modelul ”Clasic” și ”cu Argint”)
Dispozitivul produce următoarele tipuri de apă:
- Apă alcalină;
- Apă acidă;
- Apă de argint (modelul ”cu Argint”).
- Electrod de argint (.999 argint), 9.7 g (0,34 oz);
- Mărimea recipientului: 3 litri (apă alcalină – 2,7 l);
- Tensiune de alimentare: V~ 110-230;
- Anod (electronul întunecat) este acoperit cu un aliaj de metale inerte rare (ruteniu și iridiu) pe bază 
de titan.
Ionizatorul de apă PVT (mod. AL și KL)
Dispozitivul produce următoarele tipuri de apă:
- Apă alcalină;
- Apă acidă;
- Apă de argint (modelul KL).
- Electrod de argint (.999 argint), 9.7 g (0,34 oz); 
- Mărimea recipientului: 1,5 litri (apă alcalină – 0,8 l);
- Tensiune de alimentare: V~ 110-230;
- Anod (electronul întunecat) este acoperit cu un aliaj de metale inerte rare (ruteniu și iridiu)
pe bază de titan.

IONIZATORUL DE APĂ

Ionizatorul de apă aQuator
(modelul ”Clasic” și ”cu Argint”)



EFICIENȚA COSTURILOR PRODUCĂTOR

Apă
Prețul mediu 

aproximativ pe litru
de apă

Prețul pentru consumul 
zilnic recomandat (2 l)

Prețul cantității medii de 
apă consumată pe an

Apă minerală 
îmbuteliată

3,00 RON

1,50 RON

6,00 RON

3,00 RON

2190,00 RON

1095,00 RON

Apă îmbuteliată

În fabricarea ionizatoarelor de apă se folosesc componente de o calitate foarte 
ridicată și cu o durată de viață excepțională. Acestea permit dispozitivului să 
fie perfect funcțional timp de aproape 22 de ani, dacă este folosit urmărindu-
se instrucțiunile de utilizare.

Fondată în 1995, Burbuliukas & Co (Lituania) își 
desfășoară activitatea în sectorul de wellness 
și de promovarea a unui stil de viață sănătos. 
Compania produce ionizatori de apă cu o 
structură unică ce folosește electroliza pentru 
transformarea proprietăților apei obișnuite.

Burbuliukas & Co este un pionier în activarea 
electrochimică atât în Lituania, cât și în Europa 
occidentală, deținând o bogată experiență 
și cunoștințe aprofundate în acest domeniu. 
Toate dispozitivele companiei sunt brevetate 
și certificate. În producerea acestor dispozitive 
se folosesc doar materiale nepoluante, 
conferindu-li-se astfel o utilizare sigură.

Ionizatoarele de apă fabricate de 
Burbuliukas & Co sunt singurele dispozitive 
de acest tip care pot produce și
apa de argint!

Clienții noștri din întreaga lume

România



LECTURI SUPLIMENTARE

1. Recuperează-ți sănătatea: strategii simple și necenzurate pentru dobândirea 

sănătății, Joseph J., indiana, sUA, 2012;

2. Călătorie fantastică: trăiește mult pentru a trăi veșnic, Kurzwell R., grossman T., 

portland, sUA, 2004;

3. Chimia succesului: șase secrete pentru o performanță de vârf, Lark s., san Ramon 

(CA), sUA, 2000;

4. Detoxifiere sau moarte, Roger sh., 2002;

5. Acid & Alcalin, Aihara H., george ohsawa Macrobiotic foundation, oroville (CA), UsA, 

1986;

6. Alcalinizare sau moarte, Baroody T.A., Eclectic publishing (CA), sUA, 2008;

7. Apă și sănătate, Chun M.s., Korea Applied science Research Center for Water, seul, 

Koreea, 1989;

8. Mesajul ascuns din apă, Emoto M., Beyond words publishing inc., oregon, sUA, 2007;

9. Tratamente cu oxigen, McCabe E., Energy publications, Morrisville (NY), sUA, 1988;

10. Științele Pământului, okai H., Kyorin University, Japonia;

11. Despre apa ionizată, sano Y.M., Korea Applied science Research Center for Water, 

seul, Koreea, 1989;

12. Factorul enzimă, shinya H., Japonia, 2005;

13. Doctorii vorbesc despre cazuri în care s-au utilizat tratamente clinice cu apă 

alcalină, sung. B, seul, Koreea, 1985;

14. Metabolismul tumorilor, Warburg o., Constable and Co, Londra, Anglia, 1930;

15. Reîntinerește (Reverse Aging), Whang s., Jsp publishing Miami (fL), sUA, 2006;

16. Efectele antimicrobiene ale nanoparticulelor de argint, sung Kim et al., Elsevier inc, 

seul, Koreea, 2007.

CONTACTAȚI-NE

Informații suplimentare și E-shop:
www.waterioniser.lt
www.a-drop.co.uk

E-mail:
info@burbuliukas.lt
info@a-drop.co.uk

Număr de contact:
+370 45 44 83 29
+44(0) 78 8415 5563

Adresă:
Burbuliukas & Co, LTD
Str. Pusaloto, nr. 76
LT-35135 Panevezys
Lituania

Contact:
RO-307375 Parcul Industrial Sânandrei DN69 KM10,5

(Drumul Timișoara - Arad)
Tel: 0256 705 333; Fax: 0256 705 339

E-mail: info@pronat.ro; Site: www.pronat.ro

Sub-distribuitor




