
 

DODATNA POJASNILA 

IONIZATOR VODE - AQUATOR SILVER 

Ionizator vode AQUATOR  SILVER je gospodinjski aparat, v katerem se med procesom 

ionizacije( elektrolize) običajne pitne vode, voda   razdeli v tri različne kvalitete: bazično 

aktivno vodo, kislo  vodo  in kot dodatno možnost srebrno vodo.  

BAZIČNA AKTIVNA VODA- ŽIVA VODA [PH 8-12] 
Alkalna ali živa voda je naravni stimulans in antioksidant, ki se uporablja za pitje, zdravljenje, 
kuhanje, pranje zelenjave in sadja. 
Je alkalna voda, pripravljena v napravi AQUATOR SILVER +, ki oživlja telo, izboljšuje 
zdravje in daje moč, spodbuja regeneracijo celic in upočasni proces staranja, gladko 
normalizira krvni tlak, zdravi različne rane, razjede želodca in dvanajstnika, uravnava količino 
kalcija v krvi, ima antioksidativne  lastnosti in odvaja toksine iz telesa. 
 
POMAGA PRI ZDRAVLJENJU: 
adenom  prostate 
diabetes 
usedanje soli v sklepih 
pri zaprtju 
številnih drugih bolezni 
 

KISLA VODA-MRTVA VODA[PH 2.5-6] 

Kisla voda ali "mrtva", po okusu kisla voda z značilnim kislim vonjem in šibkim vonjem klora, 
ni za vsakodnevno uporabo. To je naravni baktericid. 
  
Mrtva voda, pripravljena v napravi AQUATOR SILVER , upočasni biološke procese. 
POZITIVNO  VPLIVA: 
pomirja živce 
izboljšuje spanje 
raztaplja zobni kamen, 
zdravi prehladna obolenja, drisko in  zastrupitve... 
 

SREBRNA VODA [Ag] 
Je biološko čista voda, obogatena s srebrovimi ioni, ki uničujejo ne samo bakterije, ampak 

tudi viruse. Srebrna voda šibke koncentracije stimulira fiziološke procese telesa, močnejša 

koncentracija deluje kot baktericid. 

Srebrna voda, pridobljena z elektrolizo v domačem ionizatorju AQUATOR SILVER , ne 

vsebuje dodatkov, stabilizatorjev, barvil in konzervansov - niso potrebni. S profilaktično 

uporabo,  srebrna  voda krepi imunski sistem. Srebro ni strupeno, pospešuje celjenje 

poškodovanih tkiv, prav tako blagodejno vpliva na kosti. 

ZDRAVI: 

Virusne bolezni in vneto grlo 

ENT bolezni: bolezni nosu, grla in ušesa 

Benigne tumorje 

Gastritis, razjede želodca 

 



 

ZA KOGA JE PRIMEREN AQVATOR SILVER  : 
 

1. ZA ŠPORTNIKE IN PRIVRŽENCE ZDRAVEGA NAČINA ŽIVLJENJA 

Naravni antioksidant - povečuje vzdržljivost, spodbuja proizvodnjo encimov, ki so pomembni 

za prebavo in nadzor telesne teže. Višji pH - pomaga pri nevtralizaciji mlečne kisline, ki 

nastane med intenzivnimi športi in tako ščiti pred bolečinami v mišicah po vadbi. 

Manjše molekularne formacije (boljša fluidnost) – redčijo  kri, zato je lažje prenaša kisik in 

zmanjšuje možnost nastajanja mlečne kisline. Večja  koncentracija alkalnih mineralov - lažje 

se obnovijo rezerve natrija, ki se porablja  v procesu športa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Za OTROKE  IN NJIHOVE  STARŠE 

Ohranjanje kislinsko-baznega ravnovesja je pomemben dejavnik zdravja matere in 

otroka, zlasti v zgodnji nosečnosti. Ionizirana alkalna voda pomaga zmanjšati slabost 

in druge simptome toksikoze. 

Ionizirana voda, nasičena z ioni alkalnih mineralov, uravnotežena v optimalnih 

razmerjih, bo pomagala nadomestiti pomanjkanje mineralov med nosečnostjo in 

dojenjem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. ZA STAREJŠE LJUDI 

Je zelo primerna alkalna voda, pripravljena  v napravi. 

AQUATOR SILVER , revitalizira telo, izboljšuje zdravje in daje moč, spodbuja 

regeneracijo celic in upočasnjuje proces staranja, gladko normalizira krvni tlak, zdravi 

različne rane, razjede želodca in dvanajstnika, uravnava količino kalcija v krvi, deluje 

antioksidativno in odstrani toksine. 

Pomaga pri adenomu prostate, artritisu, sladkorni bolezni, zaprtju, usedanju soli v 

sklepih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


