Znaczenie wody:
Woda podtrzymuje wszelkie formy życia. Jest to jedna z najbardziej
tajemniczych substancji na naszej planecie. Naukowcy codziennie odkrywają
nowe zadziwiające fakty dotyczące wody. Woda znajdująca się pod skórką
stanowi ponad 70% wagi ludzkiego ciała. Zrozumienie znaczenia wody oraz
picie odpowiedniej wody zapewnia lepsze oraz dłuższe zdrowie. Krew
nieustannie krąży w ludzkim ciele (w której woda stanowi ponad 90%)
dostarczając potrzebne składniki i tlen oraz usuwając odpady i dwutlenek
węgla. Bez wody nie ma życia a jej niewystarczająca ilość powoduje
nieprawidłowe funkcjonowanie organizmu. Woda to medium niezbędne do
wielu funkcji metabolicznych. Nawet lekkie odwodnienie powoduje niezdolność
komórek do wykonania odpowiednich zadań. Zatem odpowiednie nawodnienie
jest kluczowe dla zapewnienia zdrowia, ale nie zapewnia go każda woda.
Struktura komórek wody ulega zmianom pod względem wielkości i kształtu na
skutek naturalnej jonizacji, co pozwala na łatwe przyswajanie przez ludzkie
ciało wody uzyskanej dzięki Alkamode. Woda uzyskiwana za pomocą Alkamode
zapewnia skuteczne nawadnianie – bardziej niż inna woda!

Utlenianie
Wolne rodniki to niestabilne atomy o szkodliwym działaniu, które wchodzą w
reakcję ze zdrowymi komórkami powodując proces utleniania. Przypomina to
psucie się jabłka lub korozję żelaza. Naukowcy sądzą, że uszkodzenia
powodowane przez wolne rodniki to czynnik przyczyniający się do prawie
każdej znanej choroby oraz procesu starzenia. Utlenianie jest hamowane przez
antyoksydanty. Jony wodorowe (H-) posiadają dodatkowy elektron, który
neutralizuje wolne rodniki. Woda alkaliczna jest obfita w bardzo małe
cząsteczki aktywowanego wodoru, które przeciwdziałają uszkodzeniom
powodowanym przez wolne rodniki lub utlenianie. Przypomina ona super antyoksydant z uwagi na wagę cząsteczkową rzędu 18 daltonów. (na przekroczenie
bariery krwi mózgu potrzeba mniej niż 500 daltonów.

5. Korzyści zapewniane przez Alkamode
- Picie wody o odczynie alkalicznym do 9,5 pH jest dobre dla ciała.
Odczyn wody z Alkamode waha się miedzy 7,5 do 9,5 pH.
- Zwiększenie aktywnego wodoru.
- Alkamode zapewnia ujemny potencjał oksydacyjno-redukcyjny (ORP)
- Turmalin znajdujący się w Alkamode wytwarza ujemne jony (w postaci
ORP) oraz powoduje zmniejszenie klastra cząsteczek, a tym samym
ich łatwiejsze przyswajanie.
- Efektywne usuwanie bakterii z wody pitnej.

3. Wodę należy wlewać do Alkamode od góry. Aby zapewnić długą żywotność
o
filtra oraz butelki, należy stosować wodę o temperaturze poniżej 50 C.
4. Pokrywki nie należy przykręcać zbyt mocno, gdyż użycie siły może
spowodować powstanie wysokiego ciśnienia w butelce.
5. Po pewnym czasie na ściankach butelki mogą pojawić się osady minerałów
lub kamienia w postaci białego nalotu, który można szybko usunąć za pomocą
octu spirytusowego.
6. Po pierwszym użyciu może nastąpić detoksykacja w postaci łagodnej
biegunki, swędzenia oczu lub gardła, wysypki lub senności. Są to objawy zwykłej
detoksykacji oraz reakcji obronnej organizmu, która powinna ustąpić po paru
dniach. W przypadku utrzymywania się symptomów należy skonsultować się z
lekarzem.
7. Filtr należy wymienić przynajmniej raz w roku lub w przypadku wyraźnie
mniejszej ilości produkowanej wody. Zapasowe filtry posiadają w swojej ofercie
lokalni dystrybutorzy (dla uzyskania maksymalnych efektów zalecana jest
wymiana filtra, co 3 miesiące).

7. Wskazówki:

Przenośny jonizator wody alkalicznej

1. Do użycia w Alkamode nie nadają się napoje gazowane, kawa, herbata lub
inne podobne płyny. Użycie takich płynów może zmniejszyć żywotność
Alkamode.
2. Wody nie należy przechowywać przez noc w butelce. Woda przechowywana
w butelce nie nadaje się do picia, z uwagi na zbyt silny odczyn.
3. Niedozwolone jest użycie butelki w kuchence mikrofalowej lub jej
podgrzewanie na kuchence. Butelkę należy chronić przed ogniem.
4. Aby uniknąć komplikacji nie należy przyjmować leków wraz z wodą
wyprodukowaną za pomocą Alkamode.
5. W przypadku osłabionego organizmu zalecane jest na początkowym etapie
szybkie usunięcie wody z Alkamode.
6. Pacjenci cierpiący na choroby nerek, choroby serca, marskość wątroby,
alergię oraz choroby żołądka powinny w przypadku wątpliwości skonsultować
się z lekarzem.
7. Kobiety w ciąży oraz w trakcie laktacji winny skonsultować się z lekarzem. W
normalnych warunkach nie ma potrzeby podawania wody wyprodukowanej za
pomocą Alkamode dzieciom lub niemowlętom.
8. W przypadku wystąpienia niezwykłych symptomów należy przerwać
spożywanie wody wyprodukowanej za pomocą Alkamode oraz skonsultować
się z lekarzem.

Wyłączenie odpowiedzialności:
Powyższe informacje nie zostały zweryfikowane przez Agencję kontroli leków i
żywności. Przedstawione produkty nie są przeznaczone do diagnozy, leczenia
oraz zapobiegania jakimkolwiek chorobom. Wszelkie informacje zawarte w
niniejszym dokumencie zostały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie
zastępują w żadnym stopniu konsultacji z lekarzem rodzinnym.

Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję

6. Instrukcja obsługi
1. Przed pierwszym użyciem napełnij butelkę ciepłą wodą, aby aktywować
minerały. Należy użyć wody o temp. powyżej 60oC. Następnie należy odczekać
aż ostygnie woda, po czym wykonać taką czynność 3 razy i opróżnić butelkę.
2. Podczas wstrząsania butelką słychać charakterystyczne dzwonienie powodowane przez kuleczki minerałów, które nie oznacza nieprawidłowości.
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