Medici și cercetători recunoscuti international
vorbesc despre beneficiile aduse sanatatii de apa vie
AlkaViva
Ben Johnson M.D.
Doctor Osteopatie (DO), Naturopat Medical Doctor (NMD) Dr.
Johnson a fost inclus pe DVD-ul best seller „Secretul”/ "The Secret".
“"Ca un medic alternativ specializat in tratarea cancerului, am remarcat cea mai
importanta chestiune psihologica au fost emoțiile, dar cel mai important aspect fizic a fost
pH-ul. În 1931, Otto Warburg a primit Premiul Nobel pentru Medicina pentru
descoperirea că un nivel scazut de oxigen în țesuturi a fost cauza cancerului.

Cauza pentru nivel scazut de oxigen in celule este pHul acid
Când am aflat despre apă alcalină AlkaViva, am devenit foarte entuziasmat. Suntem acum posibilitatea de a
inunda corpul unei persoane la un nivel foarte de bază. Din moment ce un corp este format din apă aproape 70
la sută, schimbarea alcalinitatii apei ar fi o mare realizare.
fi o mare realizare.
Apa alcalina antioxidanta schimbă totul fiziologic. Acesta permite sistemelor de enzime a lucra in modul în care
ar trebui. Alcalinitatea permite oxigenului pentru a ajunge la tesuturi. Mai important, acesta ofera si antioxidanti,
gata pentru a menține corpul nostru de la „putrezire și ruginire” din procesul de oxidare.
Apa alcalină antioxidanta rezolva doua dintre problemele majore care cauzeaza imbatranire si boala: pH scăzut și
radicali liberi. Acesta vă ajută să deveniti sănătosi și sa ramaneti sănătoși prin alcalinizarea sângelui și prin
potențialul antioxidant sau potențialul de reducere oxidare (ORP).
Întrebarea care se pune adesea : Cine ar trebui să se bea apă alcalină antioxidanta? Răspunsul este simplu:
toată lumea, de la copii pina la persoanele in varsta .”

David S. Dyer Prof Dr. Naturopat .M.D., Ph.D.
"Apa alcalina restructurata AlkaViva ar putea fi cel mai bun element sau supliment pe care
il puteți pune în corpul dvs! Știați că japonezii au cercetat acest subiect de peste patruzeci
de ani și au descoperit că apa alcalina restructurata potabilă poate ameliora sau reduce
cele trei cauze principale pentru stare de rau, boala și îmbătrânirea pre-matură?

Apa alcalina restructurata se obtine folosind electroliză a fost consumata de către japonezi de peste 40 de ani și a
atins și a schimbat fiecare boală și starea imaginabila. Am folosit această apă de peste 6 ani si am vazut rezultate
similare, atunci când este folosita constant și consecvent. Apa este buna, delicioasa, hidrateaza, energizeaza,
pătrunde si echilibreaza pH-ul și ofera si un puternic antioxidant. Suna ca apa ce ar trebui să fie băuta? Vă doresc
tuturor multa sănătate ! "

Prof Dr .Ray Kurzweil Ph.D.
Bine renumitul autor și inventator. Dr. Kurzweil a primit 12 doctorate onorifice și distincții
de la 3 președinți americani.
“ Cea mai importantă caracteristică a apei alcaline produsa de un ionizator apă Alkaviva este
potențialul de reducere oxidare (ORP). Apa cu un ORP negativ mare este de o valoare
deosebită în capacitatea sa de a neutraliza radicalii liberi de oxigen. ORP poate fi testat
direct folosind un ORP senzor și metru. Am efectuat aceste experimente. Am constatat că
apa care vine direct din robinet a avut un ORP de 290 mV, în timp ce apa iese din ionizator
de apă AlakViva a avut un ORP mult mai negativ. Cu cat mai negativ ORP al unei substanțe
(adica, ORP negativ mai mare), cu atât mai probabil este să se angajeze în reacții chimice
care doneaza electroni. Acesti electronii sunt disponibili imediat pentru a se angaja în
reacțiile care neutralizeaza radicalii liberi incarcati pozitiv. Acesta este avantajul-cheie de
apă produsă de un ionizator apa AlkaViva care NU seregaseste in alta apă alcalina, precum
apa cu bicarbonat sodiu, calciu sau alți compuși dizolvati în ea pentru a o face potabilă
alcalina.”

Prof, Dr Naturopat ,Nutritionist, Chiropractician, Theodore Baroody
D.C., N.D., Ph.D., Dipl. Acu Autor al „Alkacalinzare ori moarte ” “Alkalize or Die”
" Am administrat peste 5000 de litri de apa pentru aproape orice problema de sănătate
imaginabila. Simt că prin apa alcalina restructurata AlkaViva poate beneficia toata lumea.
" Nenumărate nume atașate la boli, nu contează cu adevărat. Ce contează este că toate
acestea provin din aceeasi cauza rădăcină:. Deșeuri mult prea acide in tesut din corp "

Dr Fereydoon Batmanghelidj
M.D.
“ Eu sunt un cercetător . Am cercetat deshidratarea pentru ultimii 20 de ani . Când am
descoperit că soluția pentru cele mai multe dintre condițiile de boală ale societății noastre
nu este o fabrica de bani , am decis să fac informațiile mele publice . Cercetarea mea a
relevat faptul ca deshidratarea neintenționată produce stres , dureri cronice și multe boli
degenerative .
Gura uscata nu este singurul semn de deshidratare și așteptarea setei este greșit . Medicina
e bazata pe înțelegerea că este materia solidă în organism, care reglementeaza toate
funcțiile corpului . Am explicat științific la nivel molecular , ca este apa , care
reglementeaza toate functiile corpul, inclusiv funcțiile materiei solide . 75 % din corpurile
noastre sunt compuse din apă . Creierul este de 85 % apă . Este apa care energizeaza si
activeaza problema solida . Dacă nu bem suficienta apa , unele funcții ale organismului
vor avea de suferit . Deshidratarea produce tulburări ale sistemului . Când am folosit
exprimarea cura de apă , mă refer la vindecarea deshidratarii cu apă . "

Mesajul său catre lume este: "Tu nu ești bolnav, ți-e sete, nu se trateaza setea cu medicamente." Cartea
extraordinara, "Corpul tau - Multe Strigăte de apă", a fost tradusa în peste 15 de limbi si sa vandut in peste un
milion de exemplare. Si ce apa ofera mai buna hidratare decat apa ionizata restructurata la nivel molecular!?

Dr. Henri Coanda –roman, tatăl dinamicii fluidelor si laureat al Premiului Nobel la
78 ani, a petrecut șase decenii studind apa Hunza încercarea de a determina ce a fost în
această apă, care a cauzat astfel de efecte benefice pentru organism. El a descoperit că a
avut o viscozitate și tensiune superficială diferita. Dr. Patrick Flanagan și alții au continuat
cercetările. Ei au descoperit apa Hunza au avut un pH alcalin ridicat și o sumă extraordinar de
hidrogen activ (hidrogen cu un electron în plus), cu un potențial Redox negativ și un conținut
ridicat de minerale coloidale.
Proprietăți similare de apă naturale și longevitate se găsesc în alte locuri nepoluate de la distanță, cum ar fi
Shin-Chan zone din China, Caucaz, în Azerbaidjan, în Munții Anzi, Vilcabamba , Ecuador ..Noi,cei de la AlkaViva
am fost personal si studiat apa din Valea longevitate Vilcabamba Ecuador În eforturile de a recrea apă Hunza,
oamenii de stiinta japonezi au investigat tehnologia electroliză rusa. Ei au descoperit că energia electrică ar
putea fi folosita pentru a re-structura apa, dându-i proprietăți similare cu apa Hunza
Aceasta tehnologie funcționala de apă a fost dezvoltata pentru prima oară în Japonia la începutul anilor 1950 și
experimente au fost mai întâi facute pe animale si plante.
efectuat pe plante și animale.
Dezvoltarea pe scară largă a început în 1954 de către mai multe universități agricole, cu privire la efectele apei
ionice, în special ape acide, pe plante; experimente de medici japonezi au urmat, folosind apa alcalina ionizata pe
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spitale.folosind apa alcalina ionizata pe pacientii lor.
Ca urmare a eforturilor depuse de medici japonezi, ionizatoare de apă au fost aprobate pentru terapeutica
medicale de către Ministerul japonez al Sanatatii si Reabilitarii, în ianuarie 1966. Mai târziu, acestea au fost de
asemenea aprobate ca dispozitive medicale de către guvernul din Coreea de Sud.
Numai in Japonia, aprox 30 millioane oameni au folosit apa ionziata in ultimi 40 ani.

Dr Sherry Rogers
M.D.
Dr. Sherry Rogers este un medic in practica privata de peste un sfert de secol. De specialitate
este de a gasi cauza a boli ce nu pot fi diagnosticate și a scăpa de simptome . Dr. Rogers a scris
cărți, lucrări științifice și cursuri avansate predate altor medici ce învața aceste tehnici. Ea a
predat în șase țări și peste cincizeci de orase din SUA, și a fost intervievata la zeci de emisiuni de
televiziune și de programe de radio, precum și a scris numeroase articole din reviste.
"Nu mai este o durere de cap o deficiență Darvon. Avem acum uneltele cu care orice simptom
poate fi intors, inclusiv multe tipuri de cancer, sensibilitate chimica, alergii, și mult mai multe.
"Apa alcalină ionizata inlatura deșeuri acide din corp. După evaluarea cu atenție a rezultatelor
de pe sute de persoane, sunt convinsa ca toxicitatea sub forma de deșeuri acide
este cauza primara a bolilor degenerative."

Dr Susan Lark M.D.
Dr. Susan Lark, lector universitar și autor al "Chimia Succesului ", spune: Consumul de patru
la șase pahare de apa ionizata alcalina zilnic va ajuta la neutralizarea supra-aciditatatii și-de-a
lungul timpului va ajuta la a restabili capacitatea de tamponare. Apa ionziata alcalină ar trebui să
fie utilizata atunci când se dezvolta condiții de supra-aciditate, cum ar fi frig, gripa sau bronșită.
La fel ca si vitaminele C, E si beta-carotenul, apa ionizata alcalina ofera si un antioxidant din cauza
excesului de aprovizionare cu electroni liberi. Acest lucru poate ajuta organismul impotriva
dezvoltarii bolilor de inima, accident vascular cerebral, disfunctii ale sistemului imunitar, precum
si alte afectiuni comune. "

Dr Helmut G. Flasch
M.D.
"Apele foarte curate" produse de osmoză inversă (care este utilizata de cele mai multe
companii de apă îmbuteliată) sunt numite "foame" sau "moarte" de apă. Sunt atât de curate
încât nimic nu este lăsat în ele. Apa este încărcată cu ioni pozitivi în loc de ioni negativi și este,
de asemenea, acida in loc de alcalina. Apa pe care o beti ar trebui să ducă toți nutrienții până
la destinație și sa neutralizeze orice radicali liberi. Singurele domenii acide din corpul
dumneavoastră ar trebui să fie la nivelul stomacului și urină!
Păstrarea alcalina a corpului, nu acida, este răspunsul. Un corp alcalin este răspunsul final, cel
mai de bază, cum au aratat creierele cele mai respectate de pe această planetă. Toate
formele de viață ar trebui să fie orientate spre atingerea unui corp alcalin!

Prof Dr . Keiichi Morishita
in cartea sa “Adevarul ascuns al cancerului”:
" Dacă sângele dezvoltă o stare mai acida, atunci aceste deșeuri acide în exces trebuie
s ă fie depozitate undeva în organism. În cazul în care acest proces nesănătos continuă
an de an, aceste zone cresc în mod constant în aciditate și celulele lor incep sa moara.
Alte celule din zona afectată pot supraviețui si deveni anormale, acestea sunt numite
maligne. Celulele maligne nu pot răspunde la comenzile creierului. Trec printr-o diviziune
celulara, care este scăpata de sub control. Acesta este începutul de cancer. "

"Medicina moderna .. tratează aceste celule maligne, ca și în cazul în care acestea au fost bacteriile si virusii, se
foloseste chimioterapie,radiatii si chirurgie pentru a trata cancerul. Cu toate acestea, nici unul dintre aceste
tratamente NU va ajuta foarte mult, în cazul în care mediul de organismul respectiv continuă să rămână acid."

Harald Tietze
Harald Tietze, autor al "Intinerirea", spune că " prin apă potabilă ionizata alcalină, procesul
de imbatranire poate fi inversat și deșeurile pot fi reduse pe termen lung la un nivel al unei
persoane mult mai tânăre. Funcțiile organelor pot fi reînviate. "

Dr Ingfreid Hobert
M.D.
" Nu aveți nevoie de medicamente scumpe, cu toate efectele secundare negative să va
recapatati sănătatea ... Apa ionziata alcalina are efecte profunde pe termen lung, pentru
că alcalinizează organismul dumneavoastră și oferă un antioxidant eficient. "

Prof Dr Robert O. Young
Ph.D., N.D.
În cartea sa "Miracolul pH" Dr. Young spune că în acest fel: "Cei care doresc să se uite din nou,
și cu ochii clari, va fi recompensati cu secretele sănătatii permanente. Ne putem vindeca prin
schimbarea mediului din interiorul corpurilor noastre. Invadatori potențial dăunători atunci,
NU vor avea unde să crească și vor deveni inofensivi. "
Apa cu PH-ului ridicat , cum ar fi apa care vine de la un ionizator apa AlkaViva, neutralizeaza acizii de-a lungul
intregului organism.
Deoarece acizii stau la baza tuturor entităților de boli, nimic nu face mai mult sens decât neutralizarea acestor
acizi.
Una dintre declarațiile mele cel mai des citate: "Când peștele este bolnav, schimba apa. Noi nu le dam
medicamente peștilor. Noi le dăm apă curată. Când celulele corpului nostru sunt bolnavr, trebuie să schimbăm apa și
fluidul în care toate celulele și țesuturile sunt scăldate.”

Nu ma pot gandi la o investitie mai valoroasa pentru o persoana sau familie decat un ionizator apa bun

Dr Hidemitsu Hayashi M.D. Chirurg inima , Director al Institutului apa al Japaniei
Dr. Hayashi consideră că apa ionizata este cea mai buna sursa de antioxidanti.
"Nu există nici un substitut pentru o dietă echilibrată sănătoasa, deosebit de bogat în materiale
antioxidante, cum ar fi vitamina C, vitamina E, beta-caroten, și alte alimente care sunt bune pentru
noi. Cu toate acestea, aceste substanțe nu sunt cea mai buna sursa de electroni liberi care pot
bloca oxidarea tesutului sanatos dat. oxigenului activ. Apă tratată prin electroliză pentru a crește
potențialul de reducere oxidare este cea mai bună soluție pentru a asigurăra o sursa sigura de
electroni liberi pentru a bloca oxidarea țesutui normal prin radicalii liberi de oxigen. Noi credem că
apa ionziata alcalina , apă cu un exces de electroni liberi ai dona oxigenului activ, este cea mai
bună soluție pentru că potențialul de reducere a apei poate fi crescut in mod dramatic in alti
antioxidanti din alimente sau suplimente de vitamine și greutatea moleculă de apă ionizata alcalin
este redusa.

“Apa alkalina vie AlkaViva este privita de un numar de professionisti sanatate ca fiind cea mai buna apa de baut si
este listata ca dispozitiv medical in Japonia pt tratarea bolilor degenerative."

Dr Arthur M. Ecano
M.D.

Dr. Ecano spune că "în cazul în care lumea a acceptat antioxidantii pentru a încetini
procesul de îmbătrânire, ar trebui să fie de acord cu utilizarea apei alcaline ionizate ca un
agent anti-imbatranire. Rolurile lor sunt strâns legate și interconectate, astfel încât un
program anti-imbatranire de durată este incomplet fără a aborda atât radicalii liberi
cat si și deșeuri acide organice."

