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Bazična  voda ali živa voda,  pripravljena v napravi AQUATOR je naravni stimulans,  oživlja telo, izboljšuje 
zdravje in daje moč, spodbuja regeneracijo celic in upočasni proces staranja,  normalizira krvni tlak,  zdravi 
različne rane, razjede želodca in dvanajstnika, uravnava količino kalcija v krvi, ima antioksidativne  
lastnosti in odvaja toksine iz telesa. Zaradi manjših molekularnih povezav odlično hidratizira telo in 
bistveno izboljša topnost učinkovin  in maščob. Odlična za pripravo hladnih napitkov in čajev ali za 
vsakodnevno pitje. 
  
KISLA IONIZIRANA  VODA - MRTVA VODA [PH 2.5-6] 
Med elektrolizo se z anodo proizvaja kisla ionizirana ali  oksidna voda. Številne njene lastnosti se 
popolnoma razlikujejo od lastnosti osnovne vode. 

Vrednost pH ionizirane kisle vode je pod 7-2,4  pH in ima  pozitivna redoks-vrednost (0… + 1100 
mV). Vzrok je v pomanjkanju  elektronov, ki jih kisla voda lahko odvzame od mikrobov, bakterij, gliv in 
drugih patogenov  ter jih s tem  uniči.  

Mikroorganizmi  ne morejo preživeti v kislem okolju. 

Zato jonizirano kislo vodo uporabljamo za zunanjo uporabo in v primeru določenih bolezni tudi za 
zdravljenje, za razkuževanje, v nasprotju s kemičnimi razkužili pa je popolnoma naraven baktericid. Torej 
ne sproži nobenih alergij in ne draži kože. 

Po okusu je  kisla  z značilnim kislim vonjem  in šibkim vonjem klora, ni za vsakodnevno uporabo, samo za 
zdravljenje ali dezinfekcijo.  Kisla voda pripravljena v napravi AQUATOR je naravni baktericid in deluje tudi 
protivirusno.  Upočasni biološke procese. Odlična za preventivo ob prehladnih obolenjih ( jo lahko 
grgramo). 

SREBRNA VODA [Ag+] Koloidno srebro 
Je biološko čista voda, obogatena s srebrom, ki uničuje ne samo bakterije, ampak tudi viruse. Priprava 
srebrne vode je možna samo v ionizatorjih, ki imajo priloženo srebrno elektrodo in imajo oznake Aquator  
silver ali Aquator VIVO silver. Odlična je za dezinfekcijo. 
 
Certificirane in patentirane naprave AQUATOR CLASSIC IN VIVO  proizvedejo z enim polnjenjem, 2,3 litra 
ionizirane bazične vode in 0,7 litra ionizirane kisle vode. Modeli z priloženo Ag elektrodo pa 3L srebrne 
vode poljubne koncetracije od 0,1-20mg/L 
Moč 10-320W 
Garancija je 2 leti. 
Proizvodnja je v Litvi v podjetju Burbuliukas & Co Uab. 
Podjetje ima sistem kakovosti ISO 9001: 2008. 
V skladu z direktivami EU so aparati označeni z oznako CE. 
 
Ob vsakodnevni uporabi ionizirane bazične aktivne vode boste vedno dobre volje, energični, počutili se 
boste živahno s polno energije.  Mobilna, kompaktna, varna in enostavna za vzdrževanje, naprava  
AQUATOR, je  odlična izbira za zdravstveno ozaveščene posameznike, starostnike  in mlade družine z 
otroki. 


