
Woda – podstawa Twojego zdrowia  



Mózg 
80 % 

Kości 
13 % 

Nerki 
83 % 

Mięśnie 
73.% 

Krew 
91 % 

Funkcjonowanie 
całego organizmu czyli 

ZDROWIE 

zależy od jakości 
wypijanej wody 

 Ciało człowieka składa się z 75 % wody  



Średnia długość życia w różnych krajach 



20 % ludzi w Japonii pije regularnie wodę alkaliczną 

Woda alkaliczna w Japonii 

Woda alkaliczna jest masowo stosowana  

w Japonii od ponad 35 lat 

Woda ta jest używana w szpitalach, restauracjach, 

domach opieki oraz głównie w warunkach domowych. 



Certyfikat Ministerstwa Zdrowia Japonii 

6.500 japońskich lekarzy stosuje w swojej 

praktyce medycznej jonizatory firmy Enagic 

www.enagiceu.com 



Poparcie z Japońskiego 

Stowarzyszenia  Zapobiegania 

Chorób u Dorosłych. 

. 

Nagroda Grand Prix International 
Earth Environmental 

University  

ISO 14001, 9001                        ISO 13485 

Certyfikat Japońskiego Ministerstwa 
Zdrowia , Pracy i Opieki Społecznej 

Certyfikat  rejestracji w USA Certyfikat członkostwa w 
Stowarzyszeniu Sprzedaży 

Bezpośredniej  

Liczne nagrody i dowody uznania 



Certyfikat Japońskiego Stowarzyszenia  

Medycyny Prewencyjnej 

Certyfikaty 



Firma Enagic otrzymała za SD 501 specjalne 

wyróżnienie w dziedzinie zapobiegania  

chorobom u osób w podeszłym wieku 

Wyróżnienia 



Szpitale w Japonii stosują jonizator SD 501 



Badania kliniczne wody Kangen  

 
 
 
 

http://www.frequencyrising.com/kangen_water_clinical.htm 
 

http://www.frequencyrising.com/kangen_water_clinical.htm


Nowotwory 

1931r, 1944r. 

Otrzymał Nagrodę Nobla w 1931 roku za „odkrycie 
budowy i działania enzymów oddechowych”.        
Odkrył on, że komórki rakowe nie spalają glukozy do 
dwutlenku węgla i wody, lecz metabolizują ją w 
procesie fermentacji do kwasu mlekowego.  
Bezpośrednie otoczenie komórek rakowych zmienia się 
i staje się bardzo kwaśne   (do pH 2,0 ) co utrudnia 
komórkom immunologicznym aktywne atakowanie 
komórek rakowych.            



Przyczyny nowotworów 



 Skuteczna walka z wolnymi rodnikami   



  Anty-oksydant 

Każdy rodzaj wody jaką pijemy jest źródłem wolnych rodników. 

  Szkodliwe Zdrowe 

 

  

Woda Kangen jest bardzo silnym antyoksydantem.  
 

Zdolność neutralizacji wolnych rodników zachowuje 

w pełni przez kilkadziesiąt godzin.  



Nowotwory – badania naukowe 

Wpływ wody alkalicznej na rozwój  komórek nowotworowych            

Picie  wody alkalicznej  wzmocniło w krótkim czasie                               
system odpornościowy badanych myszy.     

Poziom wydzielania przeciwciał wzrósł aż o 2,4  
 

 Badania w Niemczech: u chorych na nowotwór myszy.                      



Profilaktyka chorób nowotworowych 

Rak trzustki            Rak piersi            

Rak jajnika            Rak jelita grubego            Rak płuc            



Artykuł – zapobieganie nowotworom 



Badania naukowe wykazały, że 9 z 10 kobiet,  

które zachorowały na raka piersi przez kilka lat  

cierpiały na zaparcia 

Układ pokarmowy 



Jego rewelacyjna metoda kolonoskopii  

wynaleziona  w 1968 r. stała się powszechnie  

stosowaną procedurą  przy badaniu jelita                            

grubego na całym świecie. 

 

Dr Shinya – wynalazca kolonoskopii 



 Dr. Hiromi Shinya  na stronie www.enagic.com 

http://www.enagic.com/enagic_medicaladvisors.php 



Film pokazujący za pomocą kolonoskopii, czyli badania jelita grubego, 
efekty picia wody Kangen w różnych przypadkach nowotworów 

 

 Dr Shinya   

Film na YOUTUBE: <Shocking Colon Video> 

 

Regularne picie wody 

Kangen przez okres   

ok. 3 mies. powoduje  

oczyszczenie jelita grubego 



Przykład efektów picia wody Kangen 

Początek kuracji 

Nowotwór piersi – 45 lat –  zaparcia 

Po 3 miesiącach picia wody Kangen 

Likwidacja zaparć powoduje, że stolec nie będzie się odkładał, 
toksyny   będą na bieżąco odprowadzane na zewnątrz.  

Doświadczenia lekarzy w krajach, gdzie jest dostępny jonizator   SD 501 
wskazują, że po ok. 12 – 14 tygodniach regularnego picia wody Kangen  

następuje całkowite oczyszczenie jelita grubego 



 Zdrowie według dr Shinyi   

 

 Dr Shinya poleca swoim pacjentom onkologicznym 

specjalną dietę, odpowiednie suplementy oraz regularne 

picie dużych ilości wody Kangen. Skuteczność ok. 92 %. 
 

 Dieta dr Shinyi: ok. 50 % produkty pełnoziarniste,                       

30 % warzywa, 15 % owoce , 5 % białe ryby morskie,                     

1 % orzechy, nasiona, oliwa z oliwek 

„You are what you eat and drink”            



Ważne informacje 



Ważne informacje 



Informacje w Internecie o leczeniu SD 501 

Wpisz w wyszukiwarce słowa: kangen  water  hospitals 



Indywidualne korzyści posiadania SD 501 

Przykład: rak wątroby 

Przetłumacz na język 
angielski: liver cancer 

Wpisz do wyszukiwarki  
Chrome Google słowa: 
kangen liver cancer 

Otwórz znalezione 
strony jednocześnie 
uruchamiając tłumacza 

Jak znaleść informacje w Internecie ? 



http://www.phwaterforhealth.com 
 

Przykład informacji w Internecie 

         Obejrzyj dokładnie podaną stronę.           
Wykorzystaj „Tłumacza” na Google Chrome 

http://www.phwaterforhealth.com/


Przypadek Dawida  -  rak chłoniaka 

Przykład efektów stosowania SD 501 

 

www.h2ofinest.com/testimonials.htm 
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Utrzymanie równowagi PH organizmu 

Zdrowe komórki mają odczyn alkaliczny  pH 7,2  



Opóźnienie procesu starzenia 



Po kliku tygodniach picia wody Kangen pH organizmu 
człowieka zmienia się z kwaśnego na zasadowe 

  

W środowisku alkalicznym nie rozwijają  się bakterie,   
wirusy, grzyby oraz komórki nowotworowe 

Czujemy się dobrze, jesteśmy zdrowi !!! 

Zmiana pH organizmu człowieka 



Ważny wybór – jakość życia 

Jedną z najważniejszych decyzji życiowych jest  

wybór strategii zaopatrzenia domu w dobrą wodę  

Czy chcesz prowadzić długie, 
 szczęśliwe życie z rodziną ?!!!   

Czy ryzykujesz rozwój  
różnych chorób  ?!!!   



Znane osoby piją wodę Kangen  

Królowa Elżbieta II, Barack Obama,  
były papież Benedykt XVI,  Bill Gates, 

Donald Trump, Anthony Robbins,                
Demi Moore,  Steven Tyler,      

Angelina  Jolie ,  Magic Johnson,       
Jack Nicholson,  Steven Seagal,  
Jennifer Lopez,  Chuck Norris,  

Sylvester Stalone, Tiger Woods,   
Carlos Santana, Elton John,      

Beyonce,  Justyna Steczkowska,                   
Andrzej Arendarski i inni. 



Dlaczego warto posiadać SD 501 ! 

                                   1. Zapobieganie chorobom 
                                  2. Wspomaganie leczenia 
                                  3. Poprawa urody 
                                  4. Odmładzanie organizmu na poziomie komórkowym 
                                  5. Usuwanie „chemii” z pożywienia 
                                  6. Zastosowanie w gospodarstwie domowym 



Twoja decyzja 




