
 
         

 

SYSTEM REWITALIZACJI WODY WODOCIĄGOWEJ 

Stworzyliśmy wodę KANGEN czyli wodę żywą, która jest idealna dla funkcjonowania żywych komórek, czyli ma najlepsze parametry dla naszego 

organizmu. Sama nazwa KANGEN pochodzi z Japonii i w tłumaczeniu oznacza ''Powrót do źródeł''.  

 

Firma KANGEN, 

której jestem przedstawicielem, działa na rynku polskim i niemieckim od ponad 5 lat, a od tego roku również w Wielkiej Brytanii. Właścicielem 

firmy jest chemik a jego praca magisterska była pracą nad jakością wody. Stąd też zainteresowanie, jaki wpływ na ludzki organizm ma jakość 

wody, którą pijemy. Chodzi tutaj głównie o zakwaszenie organizmu.  

 

Właściciel firmy zbadał jaki wpływ na nasz organizm ma woda o różnych parametrach pH oraz jej jakość. Zanalizował urządzenia  

do rewitalizacji wody oraz wyniki firm z Japonii i USA i sam stworzył unikatowy system do rewitalizacji wody, stosując innowacyjne rozwiązania 

technologiczne. Urządzenie i nazwa firmy zostały opatentowane i posiadają certyfikat. 

 

WODA KANGEN jest nazywana także WODĄ ŻYWĄ 

 

 Jest to płyn o idealnych właściwościach dla życia 

i funkcjonowania żywej komórki. 

 
 Woda ta jest kompatybilna z płynami 

ustrojowymi w naszym organizmie, wspomaga 

przemiany metaboliczne organizmu oraz 

oczyszcza go i odkwasza. 

 

 

Wodą żywą jest też na przykład sok z aloesu. 

 

 

GŁÓWNĄ CECHĄ TEJ WODY JEST JEJ ZASADOWOŚĆ, 

DLATEGO JEST PROZDROWOTNA. 



 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wodę KANGEN charakteryzuje pięć parametrów:  

1. nie posiada żadnych zanieczyszczeń - Nie ma możliwości, aby w wodzie żywej znajdowały się jakiekolwiek bakterie, wirusy, pleśnie, 

grzyby, pestycydy, antybiotyki czy metale ciężkie. 

2. zawiera minimum jeden minerał w formie jonów i jest  utleniona - nasza woda jest bogata w minerały w formie jonów ( Mg - magnez, 

Fe - żelazo, Na - sód, K - potas, Ca - wapń, Se - selen, Li - lit, Si - krzem ) i jest utleniona. 

3. ma odczyn zasadowy czyli pH powyżej 7,0 - nasza woda ma pH 8,5-9,5. 

4. jest antyoksydantem - ( potencjał redox ok -300 do -400 mV) - Potencjał redoks (oksydacyjno-redukcyjny, utleniania–redukcji) – to miara 

właściwości utleniających czyli zdolności do oddawania lub przyjmowania elektronów przez jony lub cząsteczki. 

5. jest strukturyzowana - czyli cząsteczka wody musi się składać z 5 lub 6 molekuł 

 

Ważne!!! 

Aby płyn był wodą żywą musi spełniać wszystkie 5 warunków jednocześnie! Jeśli nie spełnia choćby jednego z parametrów, to nie jest 

już wodą żywą !!! 

WODA KANGEN A KREW 



 
         

 

KREW JEST WODĄ ŻYWĄ 

Nasza krew jest wodą żywą  

1. nie posiada żadnych zanieczyszczeń - wyjątkiem jest krew skażona 

2. woda żywa przynosi jej szereg wartościowych korzyści,  jest bogata w minerały zasadowe jak wapń, magnez, potas, sód 

3. jest utleniona bo przenosi tlen - ma odczyn zasadowy bo jej pH to 7,35 do 7,45 

4. jest antyoksydantem czyli przeciwutleniaczem 

5. jest strukturyzowana 

 

Wszystkie płyny w organizmie, które pełnią role biologiczne, płyny wewnątrz narządowe, LIMFA, PŁYN MÓZGOWY, SOK 

TRZUSTKOWY i wody płodowe są wodą żywą aby mogły w nich żyć komórki (o ile nie są skażone). 

 

Woda żywa to taki płyn, który ma idealne właściwości do życia i funkcjonowania komórki. 

 
 

 

 

 

Krew jest wodą żywą, ma podobnie jak komórki, odczyn 

zasadowy. Prawidłowe pH krwi u zdrowego człowieka 

jest pomiędzy 7,35 a 7,45 czyli jest to odczyn lekko 

zasadowy. Jeżeli pH krwi spadnie do 7,2 to jest to już 

kwasica - ciężka choroba. Jeżeli zdarzyłoby się, że pH 

krwi spadnie do 7,0 czyli krew chemicznie się zobojętni, 

oznacza to niestety naszą śmierć. Umieramy bo krew 

przestaje mieć odczyn zasadowy i przestaje wtedy być 

wodą żywą. Kiedy już nie jest wodą żywą to nie będzie 

pełnić funkcji biologicznych i po prostu się udusimy. 

 

 

 

 



 
         

 

PROBLEM ZAKWASZENIE ORGANIZMU 

 

Jak można zauważyć, granica pomiędzy pH 7,0 a 7,35 jest bardzo mała. Wynika to z tego, że pH jest to logarytm dziesiętny ze stężenia jonów 

wodorowych - to tak jakbyśmy musieli pomnożyć razy 10. Pomiędzy pH 7 a pH 8 jest dziesięciokrotna różnica. Dlatego te różnice wydają się 

takie małe. Jeżeli rozbijemy sobie cząsteczkę wody H2O na jony to mamy jony dodatnie H+ i jony ujemne OH-. pH jest to miara ile jest 

cząsteczek H+ i OH- Woda rozdziela się na jony H + i OH-, jeśli istnieje nadmiar jonów H + to występuje odczyn kwaśny. Gdy istnieje nadmiar jonów 

OH-, to mamy do czynienia z odczynem zasadowym. 
 poniżej pH 7 - jest to odczyn kwaśny 

 pH 7 - jest to odczyn obojętny 

 powyżej pH 7 - jest to odczyn zasadowy 

 

Natomiast dla naszego organizmu optymalne pH ma 

odczyn pomiędzy 7,35 a 7,45 tak jak wszystkie nasze 

płyny ustrojowe. Problem w tym, że jemy i pijemy  

w dużej mierze produkty spożywcze, które zakwaszają 

nasz organizm czyli mają pH niższe niż 7, a nie jemy tego 

co odkwasza czyli produktów zasadowych. Przez złą 

dietę i przez szkodliwe substancje chemiczne w żywności 

zakwaszamy coraz bardziej organizm. Nasuwa się kolejne 

pytanie, skoro spożywamy tylko zakwaszone produkty  

i pijemy zakwaszone płyny to dlaczego pH naszej krwi 

nie spada poniżej 7? Dzieje się tak dlatego, że organizm 

ma zdolności buforowe i reguluje swoje pH poprzez 

wykorzystywanie pokładów wapnia, które znajdują się  

w naszych kościach. Niestety, badania statystyczne 

robione w Europie wskazują, że 90% Europejczyków ma 

niższy odczyn pH o około 1/10, czyli pH jest pomiędzy 

7,25 a 7,35 i mamy do czynienia z zakwaszonym 

organizmem czyli zakwaszoną krwią. 

 



 
         

 

ZAKWASZONY ORGANIZM TO CHORY ORGANIZM 

 
Na zakwaszenie organizmu wpływa bardzo wiele rzeczy:  

 niewłaściwa dieta 

 woda butelkowana 

 pole magnetyczne 

 tabletki 

 zanieczyszczone powietrze czyli smog 

 alkohol 

ZŁA DIETA 

Cukier, nabiał, czerwone mięso - obecnie większość produktów, które spożywamy zawiera wiele chemicznych substancji – polepszacze smaku, 

utrwalacze, uzależniający glutaminian sodu – wszelkiego rodzaju syntetyczne zamienniki – cukru, jajek itp. czytając skład na opakowaniach 

czasami mamy więcej E niż składników odżywczych. Najbardziej zakwaszają nas wszelkie napoje kolorowe, konserwanty i alkohol a najmniej 

wino wytrawne i piwo robione naturalnie. 

 

WODA BUTELKOWANA 

Dla porównania: 

● woda butelkowana gazowana ma pH około 5 

● woda butelkowana niegazowana od 6 do 6,8 pH 

● woda z kranu od 6 do 7 pH 

 

Niestety do tego dochodzi jeszcze - plastik, z którego 

robione są butelki do magazynowania wody. Plastik to 

polimer, którego mikrocząsteczki również dostają się 

do wody przechowywanej w butelkach plastikowych  

i jest on rakotwórczy. Niestety plastik dostaje się nie 

tylko do wody. Wszystkie produkty spożywcze 

przechowywane w opakowaniach plastikowych  

są skażone mikrocząsteczkami szkodliwego plastiku. 

 

 



 
         

 

POLE MAGNETYCZNE A KREW 

 
 

Telefony komórkowe, komputery 

 

Zdjęcie na dole:  

- jest to krew ożywiona z prawidłowym 

zakresem pH, pomiędzy 7,35 a 7,45. Na tym 

zdjęciu krwinki reprezentowane przez kuleczki, 

pływają sobie luźno w małych grupach, po dwie 

lub trzy, tworząc krew utlenioną, rzadką i dzięki 

temu krew dobrze pełni swoją funkcję. Jest  

w stanie dotrzeć do każdej komórki naszego 

ciała, przecisnąć się przez każde naczynko 

włoskowate.  

 

Pole magnetyczne jonizuje dodatnio, czyli 

długie przebywanie w polu 

elektromagnetycznym, wpływa w bardzo 

dużym stopniu, na zakwaszenie naszej krwi. 

 

 na zdjęciu po lewej stronie widzimy krew człowieka, który przez godzinę pracuje przy komputerze i ta krew ma około 7,3 pH 

 na zdjęciu po prawej stronie widzimy krew  człowieka, który przez godzinę rozmawiał przez telefon komórkowy i pH jego krwi wynosi 

7,2 czyli jest już bardzo blisko kwasicy.  

 

Krwinki są zbite w grupy bo jonizują już dodatnio. Obniżone pH powoduje słabsze odpychanie się od siebie krwinek. Krew jonizuje ujemnie 

dzięki temu, że ma pH zasadowe ale długie przebywanie w polu magnetycznym powoduje jonizowanie dodatnie krwi,  pH jest około 7,2  

i te krwinki przyciągają się do siebie. Taka krew jest bardzo gęsta i nie przepływa prawidłowo, nie dopływa do wielu organów w dostatecznej 

ilości ponieważ nie jest w stanie przecisnąć się przez naczynka włoskowate.  

 

 



 
         

 

MIKROKRĄŻENIE A DOTLENIENIE ORGANIZMU 

 

70 % naszego krążenia w organizmie stanowi mikrokrążenie czyli krew z naczyń głównych dociera do cieniutkich naczynek włoskowatych, które 

są cieńsze od włosa i one rozprowadzają krew po całym naszym organizmie a tym samym tlen i pożywienie do każdej komórki. 

 

Im wyższe pH krwi tym krew jest rzadsza i utleniona czyli ma w sobie więcej tlenu. 

 

Krew zagęszczona nie jest w stanie wszędzie dopłynąć bo nie może się przecisnąć przez naczynia włoskowate. 

 

Jesteśmy niedotlenieni, gorzej się czujemy, boli nas głowa. Pierwszym objawem złego przepływu krwi są zimne ręce i nogi. Jesteśmy ogólnie 

przemęczeni, nie jesteśmy w stanie się skupić, mamy problemy z nauką i koncentracją oraz zapamiętywaniem. Krew dopływa do mózgu  

w niewystarczającej ilości, stąd też bóle głowy, migreny - które są oznaką niedotlenienia mózgu. Stąd też zmęczenie psychiczne oraz 

rozdrażnienie co w konsekwencji powoduje stres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
         

 

TABLETKI A ZAKWASZENIE ORGANIZMU 

 

Osoby z długo utrzymującym się problem mogą dostać od lekarza tabletki na rozrzedzenie krwi.  

 
Ciekawostka - tabletka na rozrzedzenie krwi wcale nie rozrzedza krwi tylko zwiększa ilość osocza we krwi czyli tej części płynnej, w której 

pływają krwinki. Efekt jest taki, że krwinki nadal są pogrupowane i ściśnięte tylko pływają w większej ilości płynu. Czyli krew jest rzadsza  

i przepycha się ona przez naczynka włoskowate ale i tak jest pogrupowana i ściśnięta więc nie do końca spełnia swojej roli. Nasze komórki nie 

są w pełni dotlenione i nie są również oczyszczone z kumulujących się toksyn, ponieważ krew nie może ich odtransportować. 

 
I tu rozpoczyna się błędne koło: jeżeli źle się czujemy idziemy do lekarza i dostajemy tabletki, które znowu zakwaszają organizm i tak naprawdę 

w większości leczą tylko objawy chorób, a nie ich przyczyny.  

 

Bierzemy za dużo tabletek zaś tabletki odkładają się w wątrobie a wtedy wątroba nie filtruje dobrze naszej krwi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
         

 

WĄTROBA A KREW 

 

Po lewej stronie znajduje się wątroba pacjenta, który przez kilka lat leczył się farmakologicznie - jest ona powiększona i bardzo 

zanieczyszczona przez toksyny, bliska marskości i nie pełni prawidłowo  swojej funkcji w organizmie. 

 

Po prawej stronie to wątroba pacjenta, który nie leczył się farmakologicznie ale również nigdy nie oczyszczał swojej wątroby. Te żółte plamy 

to jest żółć a białe, to są kamienie wątrobowe. Taka wątroba też nie do końca będzie pełniła swoje funkcje. 

 

Wątroba - oczyszcza i filtruje naszą krew, przenosi tlen dzięki czemu, dotlenia komórki oraz przenosi substancje odżywcze. Krew zbiera 

wszystkie toksyny z naszego organizmu później, przepływa przez wątrobę, która tą krew oczyszcza i filtruje dzięki czemu, świeża krew znowu 

może wędrować przez nasz organizm.  

 

Czyli jak ważne jest aby nasza krew była rzadka i dotleniona, aby mogła dotrzeć do wszystkich zakamarków naszego ciała, czyli do 

wszystkich komórek. 

 

Jeżeli komórka dostaje tlen i pożywienie może prawidłowo 

metabolizować - wytwarza energię, dzięki której żyjemy - ale też 

wytwarza toksyny czyli produkty uboczne przemiany materii. Krew 

zabiera ze sobą toksyny do wątroby, która ma za zadanie 

oczyszczenie krwi czyli WĄTROBA jest filtrem i oczyszczalnią 

naszego organizmu. 

 

Jeżeli wątroba nie pracuje wydajnie to nie jest w stanie 

oczyścić krwi. Jeśli krew wypływająca z wątroby jest gęsta i ma 

obniżone pH, to nasz organizm pracuje coraz gorzej i jest z tego 

powodu coraz bardziej zakwaszony - źle się czujemy i chorujemy - 

dostajemy tabletki, które na jednym przypadku pomagają ale 

jednocześnie przez toksyny, wpływają na dalsze obniżanie pH. 

Przypomnienie: około 90% ludności w Europie ma zakwaszony 

organizm czyli pH krwi jest poniżej normy. 



 
         

 

 

 

 

Według WHO czyli Światowej Organizacji Zdrowia w tej chwili, 

 w atmosferze występuje około 30% mniej tlenu jonizowanego czyli 

pierwotnego, wolnego tlenu. 

 

Mamy zanieczyszczone środowisko i padają kwaśne deszcze  

w wyniku czego wszystkie wody w jeziorach, rzekach, studniach, 

wody gruntowe, wody w wodociągach, wody w strumieniach  

są również zanieczyszczone. 

 

 

 

 

 

 

Pijemy kwaśną wodę, jemy przetworzone pożywienie, pijemy 

napoje kolorowe, bierzemy tabletki, które nas zakwaszają  

a do tego wszystkiego dochodzi stres i pole magnetyczne. 

 
Czyli mamy zakwaszony organizm a zakwaszenie organizmu jest 

jedną z głównych przyczyn powstawania wielu chorób 

cywilizacyjnych łącznie z nowotworami, cukrzycą, ciśnieniem krwi, 

osteoporozą itp. 

 
Jeżeli nasz organizm jest niedotleniony mamy słabszą 

koncentrację, ogólnie gorzej się czujemy i wtedy zaczynamy 

chorować. 

 
 



 
         

 

GRZYBY I BAKTERIE W ZAKWASZONYM ŚRODOWISKU 

 

Po lewej stronie widzimy zdjęcie bakterii 

pod mikroskopem, a po prawej zdjęcie 

grzyba, które rozwijają się w naszym 

zakwaszonym organizmie. 

 
Skóra jest tkanką, która nie choruje, Na 

skórze pojawiają się wszystkie objawy 

chorób, które mamy w środku organizmu. 

 

Jeżeli w naszym organizmie mamy 

kwaśne środowisko czyli nie ma w nim 

tlenu – to rozwijają się w nim wszystkie 

bakterie, wirusy, grzyby, rak - to 

patogeny, które rozwijają się w 

beztlenowym środowisku. Grzyby rosną w 

środowisku kwaśnym - muszą mieć wilgoć 

ciepło i zakwaszoną ściółkę - w naszym 

organizmie jest wilgotno i ciepło i jeżeli 

jeszcze będziemy mieli zakwaszony 

organizm, to grzyby będą się w nim 

rozwijały błyskawicznie - grzyby rozwijają 

się we krwi a później pojawiają się na skórze w postaci rożnych zgrubień. 

 

Medycyna konwencjonalna leczy antybiotykami, maściami, sterydami czyli tym co wyprodukuje przemysł farmakologiczny i stara się aby 

zaleczyć a nie wyleczyć to co widzimy na skórze. W konsekwencji po jakimś czasie, zmiany chorobowe pojawiają się w innym miejscu. Tak samo 

jest z bakteriami. Nasza medycyna konwencjonalna skupia się na leczeniu objawów a medycyna Wschodu na leczeniu przyczyny. Niby ogólnie 

wiadomo, że medycyna niekonwencjonalna, medycyna Wschodu jest bardzo skuteczna, jednak i tak sięgamy po lekarstwa. Przemysł 

farmakologiczny jest zaraz po przemyśle zbrojeniowym najbardziej dochodowym przemysłem na świecie. Około 80% reklam w Polsce jest 

poświęconych lekom.  



 
         

 

CHOROBY A ZAKWASZONY ORGANIZM 

Dużo też zależy od naszego umysłu - wszelkie problemy  

i niepowodzenia wywołują u nas stres, który bardziej 

męczy niż praca fizyczna. Stres bardzo zakwasza nasz 

organizm. Wytwarzamy wówczas więcej wolnych 

rodników, jesteśmy bardziej narażeni na choroby, szybciej 

się starzejemy, siwiejemy i mamy więcej zmarszczek. 

 
Niestety w zakwaszonym środowisku rozwijają się 

również komórki nowotworowe. Niemiecki naukowiec 

Otto Warburg, otrzymał nagrodę Nobla w dziedzinie 

fizjologii i medycyny w roku 1931. Odkrył,  

że przyczyną nowotworów jest zbyt duża kwasowość 

organizmu. Dla dr Warburga stało się jasne, że główną 

przyczyną raka jest niedobór tlenu, który tworzy kwaśny 

stan w organizmie człowieka. Dr Warburg odkrył również, 

że komórki nowotworowe są beztlenowe (nie oddychają tlenem) i nie mogą przetrwać w obecności dużej ilości tlenu, która jest obecna  

w alkalicznym organizmie. Z kolei naukowcy japońscy Herman Aihara i Keiichi Morishita udowodnili, że jeżeli spada pH krwi, organizm jest 

zmuszony do gromadzenia nadmiaru kwaśnych związków (jest to także jeden z głównych powodów otyłości). Im więcej kwaśnych 

zanieczyszczeń, tym krew staje się gęstsza. Jeżeli krew gęstnieje to ciałka czerwone krwi (erytrocyty) sklejają się i nie przenoszą odpowiedniej 

ilości tlenu do komórek. W zakwaszonym środowisku komórki zdrowe giną. Jednak niektóre komórki dopasowują się do takich warunków  

i zamiast zginąć – przeżywają i zaczynają rozwijać się w sposób niekontrolowany. Zaczyna się proces tworzenia komórki nowotworowej. 

 

Z tego wniosek, że jeżeli bylibyśmy w stanie utrzymać nasze pH na prawidłowym poziomie powyżej 7,35 to prawdopodobieństwo 

zachorowania na raka byłoby bardzo niskie, ponieważ komórki nowotworowe to grzyby, patogeny beztlenowe, które nie są w stanie rozwijać 

się w natlenionym środowisku z pH powyżej 7,35. Należy tutaj podkreślić, że środowisko zasadowe czyli pH powyżej 7.4 nie zabija komórek 

nowotworowych ale nie mają one możliwości się w nim rozwijać. 

 

Jak ważne jest dla nas aby nie chorować i nie dopuścić do przewlekłego zakwaszenie naszego organizmu? 

Prawie wszystkie choroby cywilizacyjne rozwijają się w zakwaszonym środowisku a długotrwałe zakwaszenie organizmu obniża nasze zdolności 

do regeneracji,  



 
         

 

JAK ODKWASIĆ ORGANIZM 

 

    WODA KANGEN 

W obecnych czasach najprostszym rozwiązaniem jest picie wody  

z podniesionym pH do około 9, wody żywej, która neutralizuje 

toksyny, które wprowadzamy do naszego organizmu. Picie około 

dwóch litrów wody żywej dziennie, zmniejsza stopień zakwaszenia 

organizmu. Dzięki wodzie żywej stopniowo oczyścimy organizm  

z toksyn i odkwasimy go. Proces ten może trwać nawet kilka 

miesięcy w zależności od stopnia i długotrwałości zakwaszenia 

organizmu. Najlepiej zaczynać od 2 szklanek wody żywej na czczo.  

WARZYWA I OWOCE 

W obecnych czasach tak naprawdę nie mamy czym odkwasić 

naszego organizmu - naturalnie odkwaszają nas warzywa i owoce – 

jeżeli nie są pryskane pestycydami i herbicydami, do tego dochodzą 

kwaśne deszcze i zatrute wody gruntowe. Niestety takie owoce i warzywa już nie mają właściwości zasadowych i nie mogą odkwasić organizmu. 

 

Przykład: pomidor zawiera potas, który jest zasadotwórczy i pomidor powinien mieć pH około 7,9 ale pod warunkiem, że jest z uprawy 

organicznej. Jeżeli kupimy pomidora z uprawy nieekologicznej to jego pH spada już do około 4,9 a z kolei sok pomidorowy, przetworzony,  

w kartoniku ma pH poniżej 4. Niestety, łatwo dostępne warzywa i owoce również zakwaszają organizm, ponieważ ich pH jest poniżej 7. 

 W mniejszym lub w większym stopniu, wiele rzeczy wpływa na zakwaszenie organizmu; dlatego większość ludzi ma zakwaszony organizm. 

Takie długotrwałe zakwaszenie jest bardzo szkodliwe i dlatego chorujemy. Dlatego w coraz większym stopniu mamy do czynienia z tak 

zwanymi chorobami cywilizacyjnymi.  

Ciekawostka: kawa zakwasza organizm bo ma pH około 5 ale jeżeli zalejemy ją wodą żywą i nie posłodzimy - to taka kawa osiągnie pH około 

7,5 czyli również nas odkwasza czyli spokojnie możemy pić kawę ale z wodą kangen. 

 

Kiedyś odkwaszało nas pożywienie i czysta woda gruntowa, woda w rzekach i jeziorach. W naszych organizmach była utrzymana równowaga 

kwasowo-zasadowa. Dzisiaj, niemal wszędzie, mamy  z opryskami, pestycydami czy choćby z kwaśnymi deszczami. Niestety wszystko to, 

dostaje się do różnego rodzaju zbiorników wodnych. Nie jesteśmy w stanie niczym odkwasić naszego organizmu i w tym momencie woda 

zasadowa – woda KANGEN z pH powyżej 8.5 czyli woda żywa - jest jedynym sposobem aby pomóc naszemu organizmowi. 



 
         

 

JAK UZYSKUJEMY WODĘ KANGEN 

Wodę KANGEN czyli tak zwaną wcześniej wodę żywą, produkujemy w urządzeniu, które nazywa się rewitalizatorem wody. Proces produkcji 

składa się z trzech etapów. 

ETAP I 

Odwrócona osmoza. Woda która jest pobierana z sieci wodociągowej jest oczyszczana na zasadzie odwróconej osmozy i jest wtedy bardzo 

podobna do wody destylowanej. Brudna woda od razu wraca do kanalizacji. Woda po pierwszym etapie jest wodą bez zanieczyszczeń ale też 

bez minerałów i długotrwałe spożywanie takiej wody może prowadzić do wyjałowienia organizmu. 

 

ETAP II 

Mineralizowanie wody. W drugim etapie stosowane są dwa mineralizatory zawierające wapń, żelazo, magnez, sód, lit i potas. Oczyszczona 

woda przepływa przez minerały, które są w postaci kulek i wypłukuje je a tym samym mineralizuje się. 

 

ETAP III 

Jonizacja wody. W trzecim etapie woda jest jonizowana po to, aby te pobrane w drugim etapie minerały były w naturalnej formie a nie 

chemicznej. Minerały rozbijane są na jony i jonizują wodę podnosząc pH, poprzez tworzenie z wodą wodorotlenków. Dzięki jonizacji mamy też 

obniżony potencjał REDOX wody. Czyli woda staje się przeciwutleniaczem. 

 

W jonizatorze, woda jest jeszcze strukturyzowana czyli 

cząsteczka wody składa się z 5 – 6 molekuł. Cząsteczka 

wody KANGEN musi mieć pentagonalną albo heksagonalną 

budowę, czyli cząsteczka musi się składać z 5 - 6 molekuł, 

tak jak płyny w naszym organizmie – woda z kranu czy 

butelkowa składa się z 15 - 20 molekuł – dlatego czasami 

mamy wrażenie, że nie możemy taką wodą ugasić 

pragnienia.  

 

W efekcie, z końcem procesu uzyskujemy wodę, która 

jest czysta, zaopatrzona w minerały, ma wysokie pH, 

wysoki potencjał REDOX i jest strukturyzowana czyli 

uzyskujemy WODĘ ŻYWĄ.  

 



 
         

 

 

 

 

 

 

 

Woda KANGEN posiada certyfikat Ministerstwa Japonii jako 

woda żywa.  

 

W Stanach Zjednoczonych i w Polsce jest również firma Enagic. 

 

 

Dzisiaj w UK mamy również firmę KANGEN, naszą firmę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

Obok zamieszczono listę szpitali w Japonii, gdzie woda 

żywa jest stosowana jako lek. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Przykłady z Japonii gdzie leczą różne choroby, które u nas  

są uznawane za niewyleczalne lub trudno uleczalne. Takim 

przykładem jest atopowe zapalenie skóry - u nas jest  

to choroba nieuleczalna. Leczy się ją maściami, sterydami - 

czyli zapalenie znika w jednym miejscu by za chwilę pojawić 

się w kolejnym. Atopowe zapalenie skóry, to skażenie 

grzybem. 

Limfa która jest skażona, wyrzuca takie objawy  

na powierzchnię skóry - przez oczyszczanie limfy od środka 

 - za pomocą wody żywej i ziół oraz diety w Japonii, 

całkowicie pozbywają się atopowego zapalenia skóry i coś co 

dla nas jest całkowicie nieuleczalne, dla nich w przeciągu 

paru miesięcy zostaje wyleczone. 



 
         

 

DLACZEGO WARTO PIĆ WODĘ KANGEN 

 

Cukrzyca – dzięki temu, że trzustka ma bardzo wysokie pH, jest bardzo dobrze utleniona i jest najdelikatniejszym narządem naszego ciała 

 - pH trzustki wynosi aż 8,8. Jeżeli mamy zakwaszony organizm to trzustka jest pierwszym organem, który to odczuje bo potrzebuje najwięcej 

tlenu. Jeżeli w trzustce pH spada do około 8,5 to brakuje jej tlenu i zaczyna pracować słabiej czyli całe trawienie zaczyna się zaburzać. 

 

Przez podawanie wody żywej i wprowadzenie specjalnej diety czyli przez przywrócenie odpowiedniego pH, naukowiec japoński dr Keirio 

Kuwabara wraz z niemieckim doktorem Diną Aschbach zauważyli, że średnie zapotrzebowanie na insulinę spada o 60%. Cofa się cukrzyca  

i zbędne staje się podawanie insuliny. Czyli znowu leczenie nie lekami tylko przy pomocy medycyny naturalnej. 

 
Jeżeli chodzi o nadciśnienie krwi i choroby serca, to tutaj są najlepsze efekty - pokazują to Japońskie i Niemieckie badania. To jest to  

co mówiliśmy wcześniej o krwi: jeżeli spada pH krwi to krew staje się gęsta a jeżeli krew jest gęsta, to serce musi mocniej pracować. Jeżeli serce 

musi mocniej pracować, to podnosi się tętno i ciśnienie. Czego następstwem są udary, zawały i inne choroby serca. 

 
Woda KANGEN ma dużo tlenu w sobie. Tlen dostaje 

się do krwi, krew staje się rzadsza i dobrze utleniona 

- odzyskuje przez to lepsze pH. Jeżeli krew staje się 

rzadsza  i dobrze utleniona to wszystko wraca do 

normy. W czasie badań średnio na 100 osób 

biorących tabletki na nadciśnienie - po zastosowaniu 

wody żywej i diet, 87 osób mogło odrzucić tabletki 

na nadciśnienie. 

 

Czasami zdarza się, że nadciśnienie związane jest też 

z innymi chorobami, więc część osób musi nadal się 

leczyć. 

 

 

 

 

 



 
         

 

DLACZEGO WARTO PIĆ WODĘ REVITAL WATER 

 

Kolejna dobra wiadomość jest taka, że  dzięki temu, woda jest strukturyzowana, rozpuszcza kamienie nerkowe i oczyszcza nerki, 

 

Mówiąc o chorobach oczu, mając na uwadze szczególnie profilaktykę, warto przypomnieć, że nasze łzy są słone. Oko z wiekiem się wysusza  

a kryształki  soli osadzają się w kapilarkach, które dostarczają krew do oka. Powoduje to utrudniony dostęp krwi do oka i wytwarzania się 

wyższego ciśnienia w gałkach ocznych. Stąd biorą się takie choroby jak jaskra i zaćma. Woda dzięki temu, że jest strukturyzowana i ma 

podniesione pH, rozpuszcza te skupiska soli kwaśnych. Dzięki temu krążenie wraca do normy. A zatem, zmniejsza się ryzyko zachorowania 

na jaskrę czy zaćmę. 

 
Według lekarzy z Japonii i medycyny wschodu w ogóle nie ma takiej choroby jak osteoporoza. Osteoporoza jest tylko i wyłącznie reakcją 

obronną organizmu na zakwaszenie. 

Jeżeli zjemy czy wypijemy coś bardzo zasadowego czyli o pH wyższym niż 7,4 to organizm sobie z tym poradzi ponieważ może wyprodukować 

kwas żołądkowy i zrównoważyć sobie to wysokie pH. Niestety w drugą stronę tak to nie działa, bo organizm nie ma możliwości 

wyprodukowania żadnego płynu zasadowego, którym 

mógłby się odkwasić. Więc jeżeli doprowadzamy  

do przewlekłego zakwaszenie organizmu i pH spadnie 

niebezpiecznie do 7,2, to organizm będzie się bronił przed 

śmiercią od zakwaszenia. Zatem musi skądś pobrać jakąś 

zasadę. Żeby łatwiej to zrozumieć, odwołamy się do 

przykładu rolnika, który aby odkwasić glebę wysypuje 

wapno palone. Podobnie dzieje się z naszym organizmem, 

zaczyna wypłukiwać wapno z kości bo tylko tam znajduje 

się wapno w naszym organizmie. Z tego wapna tworzy się 

wodorotlenek wapna i tym wodorotlenkiem neutralizuje 

kwasy, które zjedliśmy - to już jest ostateczne wyjście dla 

naszego organizmu, kiedy organizm musi się bronić. 

Dlatego brakuje wapna w kościach i stąd osteoporoza czyli 

tak naprawdę nie jest to choroba - jest to obrona 

organizmu przed zakwaszeniem. 



 
         

 

 

 

 

Organizm wybiera mniejsze zło broniąc się przed 

zakwaszeniem osłabiając kości, bo to jedyne źródło zasady 

w naszym organizmie. 

 

Za pomocą wody kangen  z naszego rewitalizatora  - 

możemy tworzyć żywność BIO czyli warzywa, owoce, 

mięso zanurzamy w wodzie żywej na jakieś 10-15 minut - 

dzięki temu, że woda jest strukturyzowana - wypłukuje 

pestycydy, z mięsa wypłukuje również antybiotyki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
         

 

 

 

 

 

 

 

Kiedy pić wodę Kangen? 

Minimum 30 minut przed jedzeniem oraz ok. 1 godzinę 

po jedzeniu, gdyż woda Kangen neutralizuje kwasy 

żołądkowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


