
100 a viac možností ako použiť IONIZOVANÚ VODU | Harmonynature.sk 
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

100 a VIAC MOŽNOSTÍ, AKO POUŽIŤ  

IONIZOVANÚ 

VODU 

Praktický sprievodca ako NAJ-EFEKTÍVNEJŠIE 

v každodennom živote použiť IONIZOVANÚ VODU 



100 a viac možností ako použiť IONIZOVANÚ VODU | Harmonynature.sk 
 

 

2 

OBSAH 

1. Stručne o IONIZOVANEJ VODE                                                                               ..... str. 2 

2. Základné vlastnosti 3 druhov ionizovanej vody                                                 ..... str. 5 

3. Použitie ALKALICKEJ, ACIDICKEJ, STRIEBORNEJ vody rôzne problémy          ..... str. 5 

4. ALKALICKÁ VODA a jej ďalšie možnosti použitia                                                ..... str. 10 

5. ACIDICKÁ VODA a jej ďalšie možnosti použitia                                                  ..... str. 14 

6. STRIEBORNÁ VODA a jej možnosti použitia                                                        ..... str. 17 

7. Ako spojiť bonusy ALKALICKEJ a STRIEBORNEJ vody                                        ..... str. 18 

8. Akú vodu použiť na ionizáciu                                                                                 ..... str. 19 

9. Voda po ionizácii                                                                                                      ..... str. 19 

10. Skladovanie ionizovanej vody                                                                             ..... str. 20 

11. Starostlivosť a údržba ionizátora                                                                        ..... str. 21 

12. Bežný deň so 4-mi druhmi Ionizovanej vody                                                    ..... str. 23   

13. Je potrebná aj zmena stravy?                                                                              ..... str. 24 

14. Kde sa o ionizovanej vode môžete dozvedieť ešte viac?                               ..... str. 25  

15. Na záver                                                                                                                   ..... str. 26 

---  ----  -----  ----  --- 

1. Stručne o IONIZOVANEJ VODE 
 

Možno ste sa s názvom ionizovaná voda ešte 
nestretli a preto je na mieste ako prvé objasniť, 
čo názov "ionizovaná" znamená. Toto 
pomenovanie voda dostala podľa toho, že počas 
procesu jej úpravy - ionizácie, voda získa IÓNY. 
 
Ionizovaná voda sa upravuje/vyrába v ionizátore 
vody. Počas úpravy, vodou prechádza 
jednosmerný elektrický prúd. Pri tomto 
fyzikálno-chemickom procese (elektrolýza), 
molekuly vody (vodík a kyslík) zmenia vzájomné 
väzby a vzniknú KLADNÉ a ZÁPORNÉ IÓNY. 
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Množstvo kladných a záporných iónov vo vode výrazne mení jej vlastnosti a použitie. 

Ionizovanú vodu charakterizujú nasledovné hodnoty: 

 

• pH hodnota vyjadruje koncentráciu vodíkových iónov určujúcich kyslosť alebo zásaditosť 

(alkalitu) vody. 

• ORP hodnota vyjadruje schopnosť vody odovzdať, alebo prijať voľné elektróny. ORP odráža 

antioxidačný a antimikrobiálny potenciál vody. 
 

---  ----  -----  ----  --- 
 

Pri ionizácii vody elektrolýzou sa naraz v ionizátore vyrobia 2 druhy vody: 
 

• ALKALICKÁ voda je charakteristická prebytkom Záporných hydroxidových iónov OH[-] 

   Vlastnosti: pH hodnota v rozmedzí 8-11 pH / Záporné ORP [-] v rozmedzí -150 / -1000 mV 
 

Ľudovo sa Alkalická voda nazýva aj ŽIVÁ voda pre svoju schopnosť podporovať životné 
funkcie v organizme a spomaliť tak jeho starnutie. Zvýšené pH vody a záporné ORP priaznivo 
pôsobia na činnosť všetkých orgánov a buniek, podporujú metabolizmus, acido-bázickú 
rovnováhu a dôkladnejšiu hydratáciu, čistenie buniek od toxínov a oxidujúcich látok 
(detoxikácia, antioxidant). Vďaka tomu organizmus získa viac energie a vitality. 
 

• ACIDICKÁ voda je charakteristická prebytkom Kladných iónov vodíka H[+] 

   Vlastnosti: pH hodnota v rozmedzí 6,5-2,5 pH / Kladné ORP [+] v rozmedzí +650 / +1200 mV 
 

Ľudovo sa Acidická voda nazýva MŔTVA voda pre svoju schopnosť ničiť/zabíjať životné 
funkcie mikroorganizmov na pokožke, povrchoch a predmetoch v domácnosti. Nízke pH 
a kladné ORP dáva Acidickej - Mŕtvej vode silné dezinfekčné schopnosti, zároveň mierne 
Acidická voda podporuje prirodzenú kyslosť pokožky a jej ochranu, i zdravie. 
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Na trhu sa môžete stretnúť s viacerými druhmi ionizátorov vody, ako sú napr.: pultové, 
podpultové a prenosné.  
 
Pultové a podpultové ionizátory vody patria k cenovo vyššej kategórii ionizátorov  vody a 
fungujú s možnosťou priameho napojenia na kohútik vody cez prípojku. Vyrábajú 2 druhy 
vody: Alkalickú a Acidickú vodu. Použiť je možné iba jednu z nich, a to tú, ktorú ste nastavili, 
aby ju ionizátor vyrobil. Druhá voda sa stáva odpadom. Niektoré modely majú aj filtráciu. 
 
Informácie v tomto dokumente popisujú PRENOSNÝ IONIZÁTOR VODY aQuator a možnosti 
použitia štyroch druhov vody, ktoré ionizátor vyrába: 
 

1. Alkalická voda (vyrába sa súčasne s Acidickou vodou) 
2. Acidická voda (vyrába sa súčasne s Alkalickou vodou) 
3. Strieborná voda (vyrába sa samostatne) 
4. Spojenie Alkalickej a Striebornej vody (viac info o výrobe v bode č.7) 
  

PRENOSNÝ IONIZÁTOR VODY aQuator je zariadenie: 
 

✅ Ktoré nie je priamo napojené na kohútik vody a môže sa ľubovoľne prenášať, či odložiť 
kamkoľvek podľa potreby. 
 

✅ Patrí k cenovo dostupnejším zariadeniam oproti pultovým a podpultovým ionizátorom. 
 

✅ Údržba zariadenia je jednoduchá a ďalšie výdaje spojené s prevádzkou sú nízke. 
 

✅ Zároveň obe ionizované vody (Alkalická a Acidická) je možné plnohodnotne použiť. Pri 
tomto ionizátore žiadna odpadová voda nevzniká (pokiaľ ju dobrovoľne nevylejete). 
 

✅ V ionizátore je možné upraviť  – ionizovať  

aj vodu, ktorá neobsahuje minerály (viac 

informácií nájdete v bode č . 8 - Akú vodu 

použiť  na ionizáciu). 
 

✅ Pridanou hodnotou ionizátora vody 
aQuator je, že umožňuje vyrobiť aj tretí 

druh vody, antibakteriálnu STRIEBORNÚ 
vodu. Voda obsahuje ióny striebra (nie 

koloidné striebro). 
 

✅ Bonusom ionizátora vody aQuator je, že 
si v ňom viete vyrobiť ešte aj štvrtý druh 
vody: Spojíte do jednej vody vlastnosti 
Alkalickej a Striebornej vody, viac info 
v bode č. 7. 
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2. Základné vlastnosti 3 druhov ionizovanej vody 

Podľa zdravotného problému, či účelu použitia je možné Alkalickú a Acidickú, a aj Striebornú 
vodu používať na: 
 

• Vonkajšiu aplikáciu (Pokožka, dezinfekcia, čistenie predmetov a povrchov) 
• Vnútornú aplikáciu (Pitný režim, príprava nápojov a jedál) 
• príp. Kombinovanú aplikáciu všetkých 3 druhov vody 
 

 

3. Použitie ALKALICKEJ • ACIDICKEJ • STRIEBORNEJ VODY  
 

Angína • Zápal hrdla • Aplikácia: 3-5 dní (alebo podľa potreby) + PREVENTÍVNE 

ACIDICKÁ VODA ZVONKA na sliznicu (pH 2,5-4,5) ALKALICKÁ VODA VNÚTORNE (pH 8,5-9,5) 
5 x denne kloktať s Acidickou vodou Po kloktaní vypiť pohár Alkalickej vody  
STRIEBORNÁ VODA VNÚTORNE (Viac o použití striebornej vody v bode č. 6) 

 

Alergia na peľ a prach • Aplikácia: 3x denne (alebo podľa potreby) + PREVENTÍVNE 

ACIDICKÁ VODA ZVONKA na sliznicu (pH 2,5-4,5) 

Preplachovanie nosných dutín s Acidickou vodou 
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Bakteriálne a iné infekčné ochorenia (salmonela) • Aplikácia: 3-5 dní 

 

Bolesť kĺbov (mikrobiálna príčina) • Aplikácia: 2-3 dni 

ACIDICKÁ VODA VNÚTORNE (pH 2,5-3) 

3 x denne pred jedlom vypiť 100 ml Acidickej vody 
 

Bolesť hlavy • Aplikácia: podľa potreby 

ACIDICKÁ VODA VNÚTORNE (pH 2,5-3) 

Vypiť 100 ml Acidickej vody - bolesť sa zmierni/ustúpi do 30/50min 
 

Celulitída • Aplikácia: každý deň 

ACIDICKÁ VODA ZVONKA (pH 2,5-4,5) 

Obklady s Acidickou vodou na postihnuté miesta 

 

Hnisavé vyrážky + Akné • Aplikácia: ráno, večer častejšie podľa potreby + PREVENTÍVNE 

ACIDICKÁ VODA ZVONKA (pH 2,5-4,5) ALKALICKÁ VODA ZVONKA (pH 8,5-9,5) 

Po bežnej hygiene umyť s tampónom 
problematické miesta s Acidickou vodou. 

Po chvíli (3-5 min.) umyť miesta s Alkalickou vodou. 

 

Hygiena tváre + Úbytok vrások • Aplikácia: ráno, večer 

ACIDICKÁ VODA ZVONKA (pH 6,5-4,5) 

Po bežnej hygiene opláchnuť tvár s Acidickou vodou, alebo umyť s tampónom. 
 

Hemoroidy • Aplikácia: 1-2 dni (alebo podľa potreby) 

ACIDICKÁ VODA ZVONKA (pH 2,5-4,5) ALKALICKÁ VODA ZVONKA (pH 8,5-9,5) 

Ráno umyť trhlinky s Acidickou vodou Tampónové obklady s Alkalickou vodou, meniť po 
čiastočnom vyschnutí 

 

Hnačka • Aplikácia: 1 deň / opakovať max. 3-4x po 1 hodine  

ACIDICKÁ VODA VNÚTORNE (pH 2,5-3) 

Vypiť 100 ml Acidickej vody. Ak hnačka v priebehu 1hod. neprejde – opakovať. 

STRIEBORNÁ VODA VNÚTORNE (Viac o použití striebornej vody v bode č. 6) 

 

ACIDICKÁ VODA VNÚTORNE (pH 2,5-3) 
100 – 200 ml Acidickej vody vypiť 2 - 3x denne (dospelý) 
STRIEBORNÁ VODA VNÚTORNE (Viac o použití striebornej vody v bode č. 6) 
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Holenie • Muži a ženy 

ACIDICKÁ VODA ZVONKA (pH 2,5-4,5) 

Po holení umyť oholenú pokožku s Acidickou vodou, alebo dať do rozprašovača a postriekať pokožku. 
 

Chrípka • Aplikácia: 1 deň (alebo podľa potreby) 

ACIDICKÁ VODA ZVONKA na sliznicu (pH 2,5-4,5) 

8 x denne prepláchnuť nos a vykloktať hrdlo s Acidickou vodou 

STRIEBORNÁ VODA VNÚTORNE (Viac o použití striebornej vody v bode č. 6) 
 

Kolitída - zápal hrubého čreva • Aplikácia: 2 dni (max. 3-5 dní) 

ACIDICKÁ VODA VNÚTORNE (pH 2,5-3) ALKALICKÁ VODA VNÚTORNE (pH 8,5-9,5) 

Zohriať 100 ml Acidickej vody na 37-40°C, vypiť 
pred spánkom. 

O 20/25 minút zohriať Alkalickú vodu na 37-40°C, 
vypiť pohár vody. 

STRIEBORNÁ VODA VNÚTORNE bakteriálna príčina (Viac o použití striebornej vody v bode č. 6) 
 

Kŕčové žily • Aplikácia: 7 dní (Acidickú vodu piť max. 3—5 dní) 

ACIDICKÁ VODA 
VNÚTORNE (pH 2,5-3) 

ACIDICKÁ VODA  
ZVONKA (pH 2,5-4,5) 

ALKALICKÁ VODA 
VNÚTORNE (pH 8,5-9,5) 

ALKALICKÁ VODA 
ZVONKA (pH 8,5-9,5) 

Vypiť 100 ml Acidickej 
vody, vypiť večer. 

Umyť žily s Acidickou 
vodou 

Denne piť Alkalickú 
vodu 2-2,5lit 

Následne obklad 
s Alkalickou vodou 

 

Lišaj, ekzém, lupienka, psoriáza • Aplikácia: podľa potreby do zlepšenia stavu 

ACIDICKÁ VODA ZVONKA (pH 2,5-4,5) ALKALICKÁ VODA ZVONKA (pH 8,5-9,5) 

Umyť s Acidickou vodou (obklady, oplachovanie) Po 10 - 15min. umyť Alkalickou vodou 
 

Menzes, Menopauza 
 

ALKALICKÁ VODA VNÚTORNE (pH 8,5-9,5) 

Pravidelné pitie Alkalickej vody očisťuje ženské orgány 
 

Nádcha, zápal dutín, upchatý nos • Aplikácia: podľa potreby do zlepšenia stavu 
 

ACIDICKÁ VODA ZVONKA na sliznicu (pH 2,5-4,5) 

Preplachovanie nosných dutín, alebo ako nosné kvapky. Malým deťom vytierať nosné dierky s vatovými 
paličkami namočenými v Acidickej vode. 

STRIEBORNÁ VODA VNÚTORNE (Viac o použití striebornej vody v bode č. 6) 
 

Preležaniny, trofické rany, vredy • Aplikácia: podľa potreby do zlepšenia stavu 
 

ACIDICKÁ VODA ZVONKA (pH 2,5-4,5) ALKALICKÁ VODA ZVONKA (pH 8,5-9,5) 

Umyť s Acidickou vodou. Ak sa rany zapália, 
opakovať umývanie v Acidickej vode. 

Po 5-10 min. umyť (obklad) Alkalickou vodou, v 
priebehu 24hod. umyť 5-6x len s Alkalickou vodou. 
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Popáleniny • Aplikácia: 2 – 3 dni 
 

ACIDICKÁ VODA ZVONKA (pH 2,5-4,5) ALKALICKÁ VODA ZVONKA (pH 8,5-9,5) 

Pľuzgiere prepichnúť dezinfikovanou ihlou 
v Acidickej vode, popáleninu umyť Acidickou vodou 

Po 5 min. umyť Alkalickou vodou, ďalšie 2-3 dni 
zmáčať miesta 7- 8 krát denne Alkalickou vodou 

STRIEBORNÁ VODA VNÚTORNE (Viac o použití striebornej vody v bode č. 6) 

 

Pokožka popraskaná na chodidlách • Aplikácia: podľa potreby do zlepšenia stavu 

ACIDICKÁ VODA ZVONKA (pH 2,5-4,5) ALKALICKÁ VODA ZVONKA (pH 8,5-9,5) 

Kúpeľ vo vlažnej/teplej Acidickej vode 20-30min, 
vymočenú pokožku odstrániť s pemzou 

Následne umyť Alkalickou vodou, príp. kúpeľ na 
pár minút 

 

Rany • Rezné rany • Odreniny • Otlaky • Zádery 

ACIDICKÁ VODA ZVONKA (pH 2,5-4,5) ALKALICKÁ VODA ZVONKA (pH 8,5-9,5) 

Umyť s Acidickou vodou. Ak sa rany zapália, 
opakovať umývanie v Acidickej vode. 

Po 3-5min. umyť Alkalickou vodou, v priebehu 
24hod. umyť 5-6x len s Alkalickou vodou 

 

Sterilizácia 

ACIDICKÁ VODA ZVONKA (pH 2,5-3) 

Opláchnuť predmety v Acidickej vode. Telo umyť tampónom namočeným v Acidickej vode (pH 2,5-4,5). 
 

Šija – prechladnutie • Aplikácia: Acidickú vodu piť max. 3-5- dní 

ACIDICKÁ VODA VNÚTORNE (pH 2,5-3) ACIDICKÁ VODA ZVONKA (pH 2,5-4,5) 

4x denne po 100 ml Acidickej vody pred jedlom  Priložiť obklad s teplou Acidickou vodou na šiju 
 

Ústna dutina – výplach • Proti zubnému kameňu, plaku, paradentóze 

ACIDICKÁ VODA ZVONKA na sliznicu (pH 2,5-4,5) ALKALICKÁ VODA ZVONKA (pH 8,5-9,5) 

Vypláchnuť ústa po ústnej hygiene, alebo aj po 
jedle s Acidickou vodou. 

Následne vypláchnuť s Alkalickou vodou. 

STRIEBORNÁ VODA VNÚTORNE (Viac o použití striebornej vody v bode č. 6) 

 

Vlasy • Pokožka hlavy – lupiny, svrbivá pokožka, mastná pokožka 

ACIDICKÁ VODA ZVONKA (pH 2,5-4,5) ALKALICKÁ VODA ZVONKA (pH 8,5-9,5) 

Oplachovanie pokožky hlavy Acidickou vodou po 
umytí šampónom. 

Vlasy opláchnuť s Alkalickou vodou. 

 

Vaginálna pleseň • Mykóza a Kandidóza 

ACIDICKÁ VODA ZVONKA (pH 2,5-4,5) 
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Vodný kúpeľ v Acidickej vode. Ak je to potrebné, vodu je možné prihriať, aby bola vlažná. 

STRIEBORNÁ VODA VNÚTORNE (Viac o použití striebornej vody v bode č. 6) 
 

Zápal pečene (bakteriálna príčina) • Aplikácia: 1 deň 

ACIDICKÁ VODA VNÚTORNE (pH 2,5-3) 

4 x denne vypiť 100 ml Acidickej vody 

STRIEBORNÁ VODA VNÚTORNE (Viac o použití striebornej vody v bode č. 6) 
 

Zápalové procesy, kožné i vnútorné nádory, skryté vredy • Aplikácia: podľa 

potreby do zlepšenia stavu 
ACIDICKÁ VODA ZVONKA (pH 2,5-4,5) ALKALICKÁ VODA ZVONKA (pH 8,5-9,5) 

Najprv umyť miesto s Acidickou vodou Na zapálené miesto následne priložiť kompresný 
obklad s teplou Alkalickou vodou 

STRIEBORNÁ VODA VNÚTORNE (Viac o použití striebornej vody v bode č. 6) 
 

Zapáchajúce nohy, plesne na nohách, rukách, nechtoch • Aplikácia: podľa potreby 

do zlepšenia stavu + PREVENTÍVNE 
ACIDICKÁ VODA ZVONKA (pH 2,5-4,5) ALKALICKÁ VODA ZVONKA (pH 8,5-9,5) 

Umyť nohy (ruky - prsty) v teplej vode a utrieť do 
sucha. Potom vymáčať v Acidickej vode 30 minút. 
Obuv zvnútra umyť Acidickou vodou, ponožky 
prepláchnuť v Acidickej vode. 

Po 10 minútach umyť nohy v Alkalickej vode. 

STRIEBORNÁ VODA VNÚTORNE (Viac o použití striebornej vody v bode č. 6) 
 

Zápach – potenie • Aplikácia: podľa potreby do zlepšenia stavu + PREVENTÍVNE 

ACIDICKÁ VODA ZVONKA (pH 2,5-4,5) 

Viac krát denne potierať podpazušie tampónom namočeným v Acidickej vode. 
 

Zaparené miesta na pokožke • Aplikácia: podľa potreby do zlepšenia stavu + PREVENTÍVNE 

ACIDICKÁ VODA ZVONKA (pH 2,5-4,5) ALKALICKÁ VODA ZVONKA (pH 8,5-9,5) 

Zaparené miesta umyť (Ženy – oblasť pŕs, trupu 
Muži – trup, genitálna oblasť) v teplej vode a utrieť 
do sucha. Potom s tampónom umyť, príp. urobiť 
obklad s Acidickou vodou. 

Po 10 minútach umyť s tampónom, príp. urobiť 
obklad s Alkalickou vodou. 

Klinicky zdokumentované prípady, kedy Alkalická voda pri pravidelnom pití zlepšila 

zdravotný stav: Rakovina • Kardiovaskulárne ochorenia  - Hypertenzia, Artérioskleróza • 

Srdcové ochorenia • Choroby obličiek - obličkové kamene • Bolesti kĺbov - Artritída, Dna • 

Osteoporóza • Ekzém a psoriáza • Alergie, senná nádcha, astma • Problémy tráviaceho traktu 

• Diabetes • Preeklampsia (Počas tehotenstva – zvýšenie krvného tlaku a vysoká hladina 

bielkovín v moči) • Obezita • Očné choroby • Ranná nevoľnosť • Infekčné choroby, atď. 
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4. ALKALICKÁ VODA a jej ďalšie možnosti použitia 

Pitný režim: Pri vyššie uvedených prípadoch pite každý deň ALKALICKÚ VODU s pH 8,5-9,5 

Ak s pitím Alkalickej vody nemáte skúsenosť, vhodné je začať piť vodu s pH 8,5 a postupne sa 

v priebehu 2-4 týždňov dostať na maximálnu odporúčanú hodnotu na pitie, tj. pH 9,5. 

Upozornenie pri užívaní liekov a počas jedla: 

• Lieky zapíjajte iba obyčajnou vodou. Pred a po užití liekov dodržte 30 minútovú prestávku, 

kedy Alkalickú vodu nebudete piť, Alkalická voda môže ovplyvniť účinok liekov. 

• Počas jedla pite obyčajnú vodu. Alkalická voda môže znížiť tráviacu schopnosť žalúdočnej 

kyseliny po skonzumovaní potravín.  
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Vysoko Alkalická voda pH 9,6 – 11,0 

◘ Použite: Upratovanie a čistenie, Príprava jedla a nápojov 

◘ Umývanie ovocia a zeleniny: Odstraňuje 

pesticídy, herbicídy a iné chemikálie z povrchu 

ovocia a zeleniny. Nechajte ich ponorené v 

Alkalickej vode cca 15 minút. Ovocie a zelenina 

vydržia po kúpeli dlhšie čerstvé. Následne je 

možné ovocie a zeleninu opláchnuť v silne 

Acidickej vode, ktorá predĺži ich životnosť pred 

vznikom hniloby a plesnivenia. 

◘ Príprava jedla: ovocné koktaily, smoothie 

◘ Upratovanie a čistenie: Umývanie mastných 

dosiek na krájanie. Umývanie oleja a usadenej 

špiny. Na celkové umývanie kuchyne, kúpeľne. 

◘ Odstránenie škvŕn: Veľká sila a absorpčná 

schopnosť odstráni kávu, sójovú omáčku a 

olejové škvrny. 

Alkalická voda pH 8,5 – 9,5 

Alkalická voda s pH 8,5 – 9,5 pravidelným pitím prispieva k odstraňovaniu toxického a kyslého 

odpadu z tela • udržiava acido-bázickú rovnováhu • neutralizuje voľné radikály • spomaľuje 

bunečný proces starnutia, čo vytvára v tele 

účinnú ochranu a prevenciu pred vznikom 

mnohých chorôb.  

◘ Vnútorné a vonkajšie použitie: 

Každodenný pitný režim, príprava jedál a 

nápojov, starostlivosť o rastliny a zvieratá. 

◘ Pitný režim: Denne vypite potrebné 

množstvo Alkalickej vody, podľa obdobia 

a veku 2-3 litre denne. Alkalická voda je 

dôležitou súčasťou zdravého životného 

štýlu. Ionizovaná Alkalická voda má 

príjemnú a lahodnú chuť, ktorú si zamiluje 

každý člen rodiny. Vypiť dostatočné 

množstvo Alkalickej vody nie je problém.  
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◘ Príprava jedla: Na umytie zeleniny, mäsa a rýb. Predvarenie v Alkalickej vode zvýrazní chuť 

brokolice, cibule, atď. ... Alkalickú vodu je možné použiť na prípravu polievok a omáčok, či 

cesta. Pri varení postačí použiť menej soli, Alkalická voda zvýrazňuje chuť potravín. 

◘ Ryža: Na umytie a uvarenie ryže. Pomôže uvariť chutnú a nadýchanú ryžu.   

◘ Čaj a káva: Alkalická voda zlepší farbu, chuť a vôňu. Stačí použiť menej čaju na dosiahnutie 

plnej bohatej chuti. 

◘ Vlasy: Po umytí vlasov so šampónom je možné pokožku opláchnuť s Acidickou vodou 

a následne vlasy s Alkalickou vodou. Vlasy sa ľahšie rozčesávajú a získajú lesk. 

◘ Klíčenie semien: Na stimuláciu klíčenia semien na konzumáciu, aj na zasadenie. 

◘ Zvieratá: Pitie vody podporuje aj zdravia zvierat. Zníži zvierací pach a zápach výlučkov. 

◘ Ručné práce: Vynikajúca na farbenie textílií.   

◘ Ďalšie použitie: Prehnali ste to predchádzajúci deň s alkoholom? S Alkalickou vodou 

zvládnete následky oveľa ľahšie. To isté platí, ak sa voda vypije aj pred pitím alkoholu.  

◘ Rastliny: Alkalická voda pomáha udržiavať rastliny svieže a zdravé. Voda s pH 9.0 pomáha 

navrátiť zdravie hynúcim kvetinám. Niektorým naopak vyhovuje Acidická - kyslá voda.   

Rastliny, ktoré okrem mierne kyslej a neutrálnej vody dobre tolerujú aj Alkalickú pôdu 

a zálievku Alkalickou vodou až do pH 8:  

• Bôbovité rastliny: fazuľa, hrach, ďatelina, 

vika 

• Zelenina: špargľa, repa, kapusta, kel, pór, 

špenát, cesnak, kukurica, karfiol, paradajky 

 • Bylinky: majorán, levanduľa, rebríček, 

šalvia 

• Okrasné rastliny: zimozeleň, orgován, 

hosta, ľalia, klematis, chryzantéma, cínia, 

viaceré okrasné trávy, brečtan 

• Dreviny: tuja, cypruštek, ibištek, zlatý 

dážď, buk, jaseň, gaštan, čerešňa, sakura 
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Tu sú 3 stručné dôvody ► Prečo piť Alkalickú vodu každý deň :) 

✅ Alkalická ionizovaná voda je tvorená menšími molekulárnymi útvarmi, ktoré sú 2krát 
menšie ako má bežná pitná voda. Vďaka tomu ľahšie preniká cez bunkovú membránu a 
zapája sa do mnohých životne dôležitých procesov v tele. 

✅ Zvýšené pH a negatívny Oxidačno-redukčný potenciál (ORP) sú hodnoty, ktoré dávajú 
ionizovanej vode jedinečné vlastnosti a umožňujú jej tieto prínosy: 

• Detoxikácia - účinne 
odstraňovať toxíny z tela 

• Odkyslenie - zbavuje telo 
kyslého odpadu  

• Hydratácia buniek 
zabezpečuje väčší prísun 
kyslíka k bunkám  

• Antioxidácia - neutralizuje 
voľné radikály v tele  

• Čistí tráviaci trakt a 
štartuje Metabolizmus  

• A to nie je všetko ...  

✅ Alkalická ionizovaná voda má schopnosť postupne čistiť tekutiny v tele, na ktorých 
sú bunky závislé, a vďaka tomuto procesu sa obnovuje ich správne 
fungovanie, reprodukcia a spomaľuje sa proces ich starnutia. Pravidelné pitie Alkalickej 
ionizovanej vody napráva "prehrešky" nezdravej stravy a životného štýlu, ktoré si telo 
nazbieralo za niekoľko desiatok rokov.  

  

Dá sa povedať, že ALKALICKÁ VODA sa o telo stará 3-násobne  

◘ Minulosť ► Čistí nahromadený odpad (toxíny, kyslé látky) v tele: detoxikuje a vytvára 
vnútornú acidobázickú rovnováhu 

◘ Prítomnosť ► Dodáva alkalické minerály, podporuje metabolizmus, neutralizuje voľné 
radikály, dodáva viac energie 

◘ Budúcnosť ► Udržiava nadobudnutú vnútornú rovnováha a tým pôsobí preventívne proti 
mnohým civilizačným chorobám 
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5. ACIDICKÁ VODA a jej ďalšie možnosti použitia 

 

 

Stredne Acidická voda pH 4,5 – 6,5  

◘ Vonkajšie použitie: Kúpeľ • Oplachovanie • Kloktanie • Obklady • Sprejovanie  

◘ Kúpeľ, umývanie a oplachovanie tela a tváre: Zdravá pokožka má hodnotu pH 5,5. Je teda 

prirodzene mierne kyslá. Vďaka tomu dokáže odolávať baktériám, ktoré by ju prípadne mohli 

narušiť. Acidická voda svojou kyslosťou pomáha zachovať prirodzené pH pokožky 5,5. Preto 
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sa používa na problematické časti tela, ale aj ako bežná súčasť každodennej starostlivosti 

o pokožku, čím plní aj preventívny účel. 

Vďaka pH a sťahujúcemu účinku pôsobí Acidická voda na pleť ako tonikum a spevňuje ju. 

Oplachovanie sa robí po osobnej hygiene a pokožka sa nechá prirodzene uschnúť.  

V bode č.3 vyššie nájdete tieto možnosti použitia: Po holení všetkých častí tela • Starostlivosť 

o vlasovú pokožku • Kloktanie hrdla a vyplachovanie ústnej dutiny • Kúpeľ chodidiel • 

Vaginálny kúpeľ • Ošetrenie pokožky pri potení, zápachu, poraneniach, či kožných 

problémoch • Alebo pridajte Acidickú vodu do vody na kúpanie, kúpeľ v tejto vode zabezpečí 

teplý a komfortný pocit. 

◘ Starostlivosť o zvieratá: Dajte Acidickú vodu do fľaštičky s rozprašovačom a nastriekajte ju 

na srsť zvieratka. Po vyčesaní bude srsť zvieratka jemná a lesklá. Čo sa týka dezinfekcie a 

ošetrovania vonkajších rán, platí použitie rovnako ako pre ľudí, tak aj pre zvieratká. A niečo 

aj pre milovníkov domácich rybičiek, túto vodu môžete použiť na doplnenie akvária pri tých 

druhoch rýb, ktoré majú radi kyslú – Acidickú vodu. 

◘ Rezané kvety: Vložte ich do Acidickej vody, vydržia dlhšie čerstvé.   

◘ Ošetrenie pôdy rastlín: Huby, plesne, drobný hmyz na pôde, listoch. Postriekajte tieto 

miesta Acidickou vodou. 

◘ Kyslo-mylné rastliny: Obľubujúce vyššiu kyslosť (pH 4 - 5): • Čučoriedky • Brusnice • Vresy 

• Rododendrony • Hortenzia (modré kvety) • Kalina. Rastliny obľubujúce miernejšiu kyslosť 

(pH 5 - 6): • Zemiaky • Batáty • Černice • Baklažán • Melón • Bazalka • Jabloň • Javor 

◘ Pláchanie oblečenia: Namočte oblečenie do Acidickej vody pred žmýkaním, dosiahnete 

väčšiu jemnosť oblečenia. 

◘ Dezinfekcia textílií a obuvi: Pri plesňových 

ochoreniach nôh vypláchajte ponožky v 

Acidickej vode. Obuv vystriekajte/vytrite 

Acidickou vodou zvnútra, najlepšie každý deň.  

Uteráky, osušky, vreckovky, kuchynské utierky, 

detské bavlnené plienky – aj tieto textílie je 

možné dezinfikovať v Acidickej vode. 

◘ Varenie strukovín: Mnohé druhy strukovín, 

ako napríklad fazuľu a hrášok uvaríte perfektne 

v Acidickej vode. Len dávajte pozor, aby ste 

strukoviny neprevarili. Kyslá voda skracuje čas 

varenia. 

https://www.chovatelahospodar.sk/tema/pestovanie-cucoriedok-jednoducho-a-prehladne
https://www.chovatelahospodar.sk/tema/vres-a-jeho-pestovanie
https://www.chovatelahospodar.sk/tema/rododendron-a-jeho-pestovanie
https://www.chovatelahospodar.sk/tema/hortenzia-a-jej-pestovanie
https://www.chovatelahospodar.sk/tema/bataty-pestovanie
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◘ Vyprážanie jedla: Vypražené jedlo bude chutné a chrumkavé, keď ho pred vyprážaním 

umyjete v Acidickej vode.  ◘ Zmrazené jedlo: Nasprejujte Acidickú vodu na jedlo pred jeho 

zamrazením, po rozmrazení nestratí svoju chuť. 

◘ Odstránenie fľakov:  Pre odstránenie fľakov, 

špiny nechajte veci namočené 24 hod. vo vode. 

◘ Kuchynský riad a sklo:  Opláchnite ho v Acidickej 

vode, bude sa lesknúť a trblietať. Leštenie: Na 

leštenie zrkadiel, okuliarov a okien. 

◘ Domáce upratovanie: Odstráni špinu z 

drevených, plastových aj keramických podláh a 

obkladov. 

Silne Acidická voda pH 2,5 – 3,0 

◘ Vonkajšie použitie: Dezinfekcia plôch a predmetov 

Silne Acidickú vodu je možné použiť na dezinfekciu plôch, predmetov počas Covid pandémie. 

◘ Vnútorné použitie: Na vnútorné pitie je možné Acidickú vodu použiť len ojedinele 

a v prípadoch uvedených vyššie, bod č.3. 

Pre svoje antimikrobiálne účinky je Acidická - kyslá voda vhodná na dezinfekciu celej 

domácnosti. Bez použitia dráždivých, chemických čistiacich prostriedkov v domácnosti účinne 

zabezpečí hygienicky čisté prostredie bez mikróbov. 

◘  S Acidickou vodou môžete umývať: podlahy, 

pracovný a kuchynský stôl, pracovné plochy, 

kúpeľňu a WC, vypínače, kľučky na dverách. 

Proste všetko, kde sa mikróby môžu nachádzať: 

zubné kefky a protézy, hrebene, špongie, 

kozmetické hubky, poháriky a fľaše, hračky pre 

deti a pomôcky pre kojencov, riady a príbory, 

kuchynské dosky na krájanie, mlynček, mixér, 

strúhadlá, chladnička a umývačka, atď. 

◘ Ošetrenie ovocia a zeleniny pre zachovanie 

dlhšej životnosti pred vznikom hniloby 

a plesnivenia. Ak chcete zbaviť ovocie 

a zeleninu pesticídov a iných chemikálií na 

povrchu, namočte ich najprv na cca 15 minút do 

silne Alkalickej vody (pH 11). 
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◘ Pre zosilnenie dezinfekčných účinkov postupujte nasledovne: Najprv vyčistite povrchy 

silne Alkalickou vodou (pH 11) a následne so silne Acidickou vodou (pH 2,5-3). 

◘ Upozornenie: Ak ste použili silne Acidickú vodu na kovy, ktoré podliehajú hrdzi, vyutierajte 

ich do sucha kvôli silnej oxidačnej vlastnosti tejto vody. 

◘ Reštaurácie, fitness centrá, kaderníctva: Silne Acidická voda sa osvedčila v komerčných 

prevádzkach ako sú napríklad kozmetické salóny, kaderníctva, reštaurácie, hotely, školy, 

jasle, obchody s domácimi zvieratami, opatrovateľské služby, atď. Nielenže ušetríte na 

čistiacich prostriedkoch, navyše sa správate ekologicky aj na pracovisku. 

 

6. Strieborná voda a jej možnosti použitia 
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Strieborná voda sa používa ako zvonka, tak aj vnútorne a jej použitie závisí od koncentrácie 

iónov striebra vo vode. Ionizátor umožňuje vyrobiť Striebornú vodu v koncentráciách iónov 

striebra v rozmedzí 0,01 – 20 mg/l.  

◘ Slabá Strieborná voda o koncentrácii 0,01 – 0,02 mg/l sa môže piť vnútorne v množstve 1 

- 1,5 litra denne aj po dlhšiu dobu. Strieborná voda je biologicky čistá, neobsahuje rôzne 

baktérie a vírusy spôsobujúce choroby, preto priaznivo pôsobí na fungovanie žliaz s 

vnútorným vylučovaním, mozgu, pečene a kostného tkaniva, má omladzujúci účinok na krv, 

posilňuje imunitný systém. 

◘ Mierne Strieborná voda  o koncentrácii viac ako 0,02 – do 5 mg/l sa používa na vnútorné 

pitie pri problémoch: žalúdočné a dvanástnikové vredy, pri chronickej gastritíde (zápal 

sliznice žalúdka), enteritída (zápal tenkého čreva), cholecystída (zápal žlčníka), pri 

endokrinných ochoreniach, diabetes mellitus, bakteriálnych infekciách a pod. V týchto 

prípadoch sa Strieborná voda v koncentrácii do 5 mg/l pije krátkodobo, do zlepšenia stavu. 

◘ Silná Strieborná voda o koncentrácii viac ako 5 – do 20 mg/l je určená len na vonkajšie 

použitie: dezinfekcia, stery, ústne kloktanie, obklady na popáleniny rôzneho stupňa, obklady 

na ťažko sa hojace rany, vírusové plesňové ochorenia na pokožke – kúpeľ. Kloktanie pri: 

stomatitída (zápal sliznice ústnej dutiny), paradentóza, hnisavá angína, alergické nádchy, atď. 

 

7. Spojte bonusy ALKALICKEJ a STRIEBORNEJ vody 

Ionizátor vody aQuator je multifunkčné zariadenie, pretože si v ňom viete vyrobiť aj 4-tý druh 

Ionizovanej vody. V ionizátore sa dá vyrobiť voda, ktorá spája vlastnosti Alkalickej 

a Striebornej vody. 

Postup je nasledovný: Vyrobíte si v 3-litrovom ionizátore jednu dávku Striebornej vody, 

tzn. 3-litre s koncentráciou striebra 0,01 alebo 0,02 mg/l na každodenné pitie. Z hlavnej 

nádoby odlejete 0,8 litra Striebornej vody. Do hlavnej nádoby vložíte vnútornú nádobu 

a nalejete - vrátite do nej 0,8 litra Striebornej vody, alebo obyčajnej vody. Striebornú vodu 

dáte opäť ionizovať, aby ste získali Alkalickú a Acidickú vodu. 

Alkalická ionizovaná voda bude obsahovať okrem pH a ORP hodnôt, aj ióny striebra 

s antimikrobiálnymi vlastnosťami. Ionizovanú vodu, ktorá vznikla spojením Alkalickej 

a Striebornej vody je možné počas dňa vypiť v množstve 1 – 1,5 litra. 

Alkalickú vodu s iónmi striebra je možné vyrobiť aj opačným postupom: najprv si vyrobíte 

Alkalickú vodu a potom v druhom procese do nej pridáte striebro. V tomto prípade však 

Alkalická voda môže mať zníženú hodnotu pH a ORP po ionizácii. Vhodnejšie je postupovať 

tak, že prvú vyrobíte Striebornú vodu, následne Striebornú vodu dáte ionizovať, aby ste získali 

Alkalickú a Acidickú vodu. 
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8. Akú vodu použiť na ionizáciu 

K tomu, aby voda mohla byť ionizovaná, upravená elektrolýzou za prechodu jednosmerného 

prúdu cez vodu v nádobe, voda musí obsahovať minerály. Tieto podmienky spĺňa bežná voda 

z vodovodu. Ako bolo vyššie spomenuté, v ionizátore vody aQuator je však možné ionizovať 

vodu aj bez minerálov. Tu je prehľad, ktoré druhy vody možno upraviť: 

1. Voda z vodovodu  

2. Stolová voda nebublinková s obsahom minerálov (z obchodu) 

3. Voda z vodovodu filtrovaná, po filtrácii musí obsahovať minerály 
4. Voda z vodovodu filtrovaná a neobsahuje po filtrácii minerály (napr. voda z osmózy). 

Aby bola možná ionizácia, stačí do vody naliatej v ionizátore, ktorá je pri čiernej 
elektróde, pridať troška soli (odporúčané: morská, himalájska, či tekuté minerály zo 
Soľného jazera – nájdete v ponuke eshopu Harmonynature.sk). Alebo naliať do 
nádobky ku čiernej elektróde vodu z vodovodu, či minerálku. 

5. Destilovaná voda, aby bola možná ionizácia, stačí do vody naliatej v ionizátore, ktorá 
je pri čiernej elektróde, pridať troška soli (odporúčané: morská, himalájska, či tekuté 
minerály zo Soľného jazera – nájdete v ponuke eshopu Harmonynature.sk). Alebo 
naliať do nádobky ku čiernej elektróde vodu z vodovodu, či minerálku. 

 

9. Voda po ionizácii  

Voda po ionizácii má mierne zvýšenú teplotu, 

je to spôsobené prechodom elektrického 

prúdu vodou. Čím vyššie pH Alkalickej vody 

chcete vyrobiť, tak aj ionizácia dlhšie trvá 

a priamoúmerne je aj teplota vody vyššia.  

V dobe činnosti zariadenia pri výrobe vody s 

pH 9,5 ionizácia pri tejto hodnote trvá cca 10 

minút a voda je mierna vlažná. Čerstvo 

pripravená voda je vhodná hneď na pitie. Kto 

má rád chladenú vodu, môže si ju dať schladiť 

do chladničky.  

Hodnota pH Alkalickej a Acidickej vody po 

ionizácii mení nie len ich vlastnosti a použitie, 

ale túto zmenu možno pozorovať aj vizuálne 

(zrakovo) a čuchovo. 



100 a viac možností ako použiť IONIZOVANÚ VODU | Harmonynature.sk 
 

 

20 

Čím je pH Alkalickej vody vyššie, tým voda obsahuje viac iónov Alkalických minerálov (vápnik, 

horčík, draslíka, sodík) a Záporných hydroxidových iónov OH[-]. 

Ióny alkalických minerálov dávajú vode jemne mliečne sfarbenie. Čím je vyššie pH, tým je 

sfarbenie sýtejšie. Na obrázku vyššie vidíte Alkalickú vodu s pH 9,5. Voda s pH 8,5 bude po 

ionizácii len troška mliečna.  

Alkalická voda je mäkká, bez zápachu a chutí ako dažďová voda.   

Naopak u Acidickej vody, ktorá má nízke pH a neobsahuje alkalické minerály, jej sfarbenie je 

priezračné, s jemným nádychom žltej farby. Acidická (mŕtva) voda má slabý zápach po 

chlóre (obsahuje plynný chlór) a má kyslastú chuť.  

Sfarbenie vody po ionizácii je teda závislé od dosiahnutej hodnoty pH vody a určite ho 

ovplyvňuje aj minerálne zloženie použitej vody, ktoré je v každej oblasti Slovenska iné. 

 

10. Skladovanie ionizovanej vody  

O skladovaní ionizovanej vody by ste mali vedieť nasledovné:  

Ionizovaná voda nie je vhodná na dlhodobé skladovanie. Toto je i dôvod, prečo ionizovanú 

vodu nie je možné kúpiť balenú vo fľašiach v obchode. 

Hodnotu pH si voda udrží dlhšie, ale hodnotu ORP voda postupne stráca. Preto je vhodné 

vodu spotrebovať najlepšie do cca 3 hodín (max. do 6 hodín) po ionizácii. Počet ionizácií 

v ionizátore počas dňa nie je obmedzený. Novú ionizovanú vodu je možné vyrobiť počas dňa 

kedykoľvek podľa potreby. 

Krátkodobé skladovanie Alkalickej a Acidickej vody: Vhodné sú fľaše z nehrdzavejúcej ocele, 

sklenené fľaše, plastové fľaše BPA Free.  

Skladovanie Striebornej vody: Striebornú vodu je potrebné skladovať v sklenených fľašiach 

z tmavého skla. Striebornú vodu na pitie spotrebujte v daný deň prípravy. Vodu so silnejšou 

koncentráciou striebra, ktorá je určená iba na vonkajšie použitie skladujte 2-3 dni. 

Po ionizácii je vodu potrebné hneď z ionizátora preliať do fliaš. Vodu, ktorú plánujete vypiť 

o 1-2 hodinky nalejte do fľaše až po samý kraj, teda tak, aby voda takmer pretekala z fľaše a 

potom fľašu zavrite. Čím menej voľného vzduchového miesta ostane vo fľaši, tým si Alkalická 

voda lepšie udrží svoje hodnoty. 

Fľaše s ionizovanou vodou je vhodné odložiť na tmavé, suché a chladnejšie miesto. 
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11. Starostlivosť a údržba ionizátora 

Prenosný ionizátor vody aQuator, čo sa týka údržby a starostlivosti je nenáročné zariadenie.  

Na bežnú prevádzku ionizátora sú potrebné špeciálne papierové membrány. Papierová 

membrána sa vkladá medzi dve plastové mriežky, mriežka sa zasunie do vnútornej nádobky. 

Úlohou membrány je oddeliť od seba Alkalickú a Acidickú vodu, ktoré sa vytvárajú okolo 

svetlej a tmavej elektródy.  

Životnosť jednej membrány je cca 1-2 mesiace, záleží to od toho, ako často sa ionizátor 

používa. Náhradné membrány k ionizátoru sa dajú dokúpiť v eshope Harmonynature.sk. 

Balenie 10ks náhradných membrán stojí podľa modelu ionizátora 15-20€. 
 

► Čistenie svetlej elektródy po ionizácii 

Na obrázku nižšie vidíte hlavné časti 3-litrového ionizátora vody aQuator. Tvorí ho horná časť, 

kde je umiestnená riadiaca jednotka s možnosťou nastavenia pH hodnoty vody a dve 

elektródy:  

      ◘ Svetlá – vždy vyrába Alkalickú vodu      ◘ Tmavá – vždy vyrába Acidickú vodu 

Dolnú časť tvoria dve nádoby: Hlavná nádoba s obsahom 3 litre a vnútorná nádobka, ktorá sa 

vkladá do hlavnej nádoby, jej obsah je 0,7litra. Horná časť s elektródami sa položí/zasunie na 

hlavnú nádobu.  
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Súčasťou Alkalickej vody sú ióny alkalických minerálov, ktoré dávajú vode mliečne 

sfarbenie, no zároveň sú to minerály, ktoré sa usádzajú na svetlej elektróde a aj na povrchu 

hlavnej, i vnútornej nádoby. 

Po poslednej ionizácii v príslušnom dni je potrebné očistiť iba svetlú elektródu od nánosu 

alkalických minerálov. 

◘ Svetlú elektródu je najlepšie očistiť hneď po ionizácii, 

kedy sú minerály ešte vlhké a ľahšie sa čistia.  

◘ Na čistenie sa používa špeciálny sprej a utierka, ktoré 

sú súčasťou balenia ionizátora vody aQuator VIVO.  

◘ Špeciálny sprej a utierka sa dajú dokúpiť aj k iným 

modelom aQuator. 

◘ Čistenie je možné aj s  8% octom a vlhkým vatovým 

tampónom, či vlhkou kuchynskou papierovou utierkou. 

Na navlhčený tampón, či utierku nalejete troška octu 

a svetlú elektródu šetrne utrite. Následne je potrebné 

očistenú svetlú elektródu utrieť papierovou utierkou 

navlhčenou iba v čistej vode a potom utrieť do sucha. 

UPOZORNENIE: Svetlú elektródu nikdy nečistite drsnou utierkou, špongiou, či iným 

predmetom, ktorý by mohol poškodiť, poškriabať svetlú elektródu! Svetlá elektróda musí 

ostať nepoškodená, nepoškriabaná, aby vyrábala zdravotne nezávadnú vodu. Poškodenie 

svetlej elektródy spotrebiteľom nie je predmetom reklamácie. Je možná výmena elektródy, 

ktorú si spotrebiteľ platí sám.  

◘ Tmavá elektróda (vyrába vždy Acidickú vodu) sa nikdy nečistí! Zároveň platí, že elektróda 

musí byť neporušená a nepoškriabaná. Poškodenie tmavej elektródy spotrebiteľom nie je 

predmetom reklamácie. Je možná výmena elektródy, ktorú si spotrebiteľ platí sám.  

 

► Priebežné čistenie nádob ionizátora  

Priebežne, podľa potreby si očistenie od alkalických minerálov vyžaduje hlavná nádoba 

a vnútorná nádobka. Čistenie je vhodné spojiť s výmenou membrány, čiže jeden krát za 1-2 

mesiace. Na čistenie sa nepoužívajú žiadne drsné utierky, či špongia, alebo čistiaci prášok!  

Z vnútornej nádobky vyberte membránu, vnútornú nádobku vložte späť do hlavnej nádoby. 

Do nádoby nalejte cca 2-3dcl 8% octu a zvyšok po horný kraj nádoby doplňte čistou vodou. 

Nechajte postáť 1hod. – až pár hodín podľa množstva nánosu minerálov, tak aby sa alkalické 

minerály rozpustili a nádoby následne opláchnite čistou vodou a prípadne mäkkou utierkou, 

ktorá nádoby nepoškriabe. Takto si obe nádoby ionizátora dokážete udržať v čistom stave. 
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► Čistenie fliaš na Alkalickú vodu 

Taktiež fľaše, do ktorých sa prelieva Alkalická voda z ionizátora, ostávajú zanesené od 

alkalických minerálov. Fľaše vyčistíte tak, ako nádoby ionizátora. Do fľaše dajte troška 8% 

octu a zvyšok dolejte čistou vodou, nechajte pôsobiť, pokiaľ sa minerály neuvoľnia. Následne 

fľašu opláchnite čistou vodou. Fľaše je možné podľa potreby dočistiť kefkou na fľaše. 

 

12. Bežný deň so 4 druhmi ionizovanej vody 

◘ S ionizovanou vodou je vhodné začať každý deň hneď od rána. Ráno si pripravíte prvú 

dávku ionizovanej vody. V 3-litrovom ionizátore si vyrobíte 2,3 litra Alkalickej vody a 0,7 litra 

Acidickej vody. Ionizátor vody vyrába v jednej dávke 3 litre Striebornej vody. 

◘ Ráno - nalačno je vhodné 

vypiť 2-3 dcl čerstvo vyrobenej 

Alkalickej ionizovanej vody, 

ktorá naštartuje metabolizmus.  

◘ Na pitie si môžete vyrobiť 

Alkalickú vodu pH 8,5-9,5, 

alebo Alkalickú vodu pH 8,5-9,5 

s iónmi striebra (0,01/0,02 

mg/l) – viac info ako vyrobiť 

kombinovanú vodu - bod č. 7. 

◘ Alkalickú vodu s vyšším pH pite od rána do cca večere (viď. tabuľka vyššie). Vo večerných 

hodinách je vhodná voda s nižším pH. Vyššie pH = viac energie, vo večerných hodinách môže 

voda s vyšším pH spôsobovať problém so spánkom. 

◘ Zvyšok Alkalickej vody môžete rozdeliť všetkým členov rodiny: deťom do školy, škôlky, 

taktiež si zobrať vodu do práce, nezabudnite ani na domácich miláčikov.  

◘ Prvú dávku 2,3 litra Alkalickej vody miniete hneď ráno raz – dva. A možno budete musieť 

urobiť ešte jednu dávku, aby ste pokryli pitný režim pre všetkých. 

◘ Ak si urobíte vodu iba pre seba, množstvo 2,3 litra miniete počas doobedia na pitný režim, 

príp. na prípravu jedla, kávy, čaju, smoothie. 

◘ Acidickú vodu 0,7 litra môžete minúť pri rannej hygiene: opláchnutie pokožky tváre, muži 

po holení, pri kloktaní ústnej dutiny po umytí zubov. Alebo na dezinfekciu predmetov 

v kuchyni, kúpeľni a WC. 
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◘ Okolo obeda, alebo v poobedňajších 

hodinách si pripravíte ďalšiu dávku 

ionizovanej vody. Alkalickú vodu (+ ióny 

striebra) opäť môžete rozdeliť pre všetkých 

členov rodiny na pitný režim, príp. použiť na 

varenie, či prípravu nápojov, očistenie 

potravín pred varením a pod. 

◘ Acidickú vodu si môžete odložiť na večernú 

osobnú hygienu, alebo použiť v domácnosti 

na dezinfekciu kuchynských riadov 

a pomôcok po varení (špongia, príbory, 

dosky na krájanie, atď.), sanity a doplnkov 

v kúpeľni (zubné kefky, protéza), pračky po 

praní, na dezinfekciu oblečenia, umytie 

zeleniny a ovocia – prevencia pred plesňami. 

◘ Striebornú vodu na pitie, ako sa píše v bode č. 7, môžete spojiť s Alkalickou vodou, alebo ju 

môžete piť iba ako Striebornú vodu bez toho, aby ste ju dali ionizovať na Alkalickú.   

◘ V prípade zdravotných problémov použite každý deň Alkalickú a Acidickú, či Striebornú 

vodu podľa návodu v bode č. 3. Nezabúdajte, že akékoľvek situácie, ktoré sa dostavia 

v priebehu dňa: nádcha, bolesť hrdla, škrabance, odreniny, rezné rany, žalúdočné a črevné 

ťažkosti môžete hneď začať zvládať s Acidickou vodou. 

◘ V prípade, ak užívate lieky postupujte podľa odporúčania bod č. 4, str. 10. 

 

► Čo robiť, ak Vám voda ostane po viac ako 24-hodinách od ionizácie?  

Vodu určite nemusíte vylievať, aj keď má menšie účinky ako čerstvo pripravená voda. 

Alkalickú vodu môžete použiť na poliatie kvetov. Acidickú vodu môžete použiť na očistenie 

predmetov v domácnosti, ale dezinfekčné účinky nebudú také dôkladné. 

 

13. Je potrebná aj zmena stravy? 

Tak ako má na zdravie vplyv množstvo a kvalita prijatej vody, to isté platí aj o množstve a 

kvalite stravy. Výskumy zistili, že je ťažšie prekvitať škodlivým patogénom v tele, ktoré je 

zásobované alkalickými/zásaditými potravinami a vodou. 

Príliš veľa kyselinotvorných potravín a tekutín prispieva k tráviacim problémom a k radu 

ďalších chorôb. Na kompenzáciu príliš kyslej stravy, vody a stresu (ktorý tiež spôsobuje 
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prebytočné množstvo 

kyseliny v tele) musí telo 

tvrdšie pracovať a používať 

alkalizujúce minerály ako 

vápnik, horčík, jód a draslík, 

aby sa veci dostali späť do 

rovnováhy. 

Teraz sa nesnažím tvrdiť, že 

aby ste boli zdraví, nikdy si 

nemôžete dať čokoládu 

alebo šálku kávy. Ide o 

striedmosť a začlenenie Alkalickej vody a viac alkalických/zásadotvorných potravín do 

každodenného jedálnička. 

Zmenu stravy môžete začať jednoduchým pravidlom:  

Začleňte do jedálnička každý deň minimálne 200g čerstvej surovej zeleniny (môže byť aj mix) 

v podobe šalátu, smoothie, alebo len tak samostatne bez dochucovania a tepelnej úpravy.  

Vyberte si z ponuky zásadotvorných potravín, teda takých, ktoré v tele pôsobia alkalizujúco: 

Silne zásadotvorné: himalájska soľ • zelené trávy  (kamut, jačmeň, pšenica, ovos...) • 

uhorka • kel • morské riasy • špenát • petržlenová vňatka, čerstvé bylinky • brokolica • 

zelené nápoje, spirulina, chlorela • čerstvé zeleninové šťavy • klíčky (surové naklíčené 

strukoviny, obilniny) 

Stredne zásadotvorné: avokádo • červená repa • paprika • kapusta • zeler • čakanka • 

cesnak • zázvor • zelená fazuľka • šalát • cibuľa • reďkvička • rukola • paradajka • citrón • 

limetka • fazuľa • chia semienka • quinoa • jablčný ocot 

Mierne zásadotvorné: artičok • špargľa • ružičkový kel • karfiol • mrkva • pažítka • cuketa 

• pór • hrášok • rebarbora • grapefruit • kokos • pohánka • špalda • šošovica • kozie 

a mandľové mlieko • väčšina byliniek a korenín • avokádový, olivový, ľanový a kokosový olej 

 

14. Kde sa o ionizovanej vode môžete dozvedieť ešte viac? 

◘ Zaujíma Vás viac, čo sú to ióny a čo sa deje s molekulami vody H2O pri ionizácii?  
Aké vlastnosti voda získa ionizáciou? 
Na stránke Harmonynature.sk nájdete podrobnejší článok: Čo je IONIZOVANÁ VODA? 
Odkaz na článok: https://www.harmonynature.sk/n/ionizovana-voda 

https://www.harmonynature.sk/n/ionizovana-voda
https://www.harmonynature.sk/n/ionizovana-voda
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◘ Na stránke Harmonynature.sk na podstránke Natur♥Blog nájdete sériu článkov na tému 

Ionizovaná voda. Odkaz na články: https://www.harmonynature.sk/ionizovana-voda 

◘ Ponuku všetkých modelov ionizátorov vody aQuator nájdete na tomto odkaze: 

https://www.harmonynature.sk/c/ionizatory-vody-aquator 

◘ PDF brožúra » Neobmedzené prínosy ionizovanej vody obsahuje všeobecný popis 3 

základných druhoch ionizovanej vody a ionizátorov vody aQuator. Táto brožúra (papierová 

forma v ang. jazyku) je súčasťou balenia každého ionizátora vody. Pri kúpe ionizátora získate 

brožúru v PDF formáte v slovenskom jazyku, zaslaná Vám bude emailom. 

 

15. Na záver 

Tento dokument pre Vás zostavila majiteľka 

eshopu Harmonynature.sk na základe osobných 

skúseností s používaním ionizátorov vody aQuator 

a ionizovanej vody. Dokument je doplnený 

o skúsenosti zákazníkov, či z verejne dostupných 

informácií z internetu a z brožúry Neobmedzené 

prínosy Ionizovanej vody. 

Prianie pre Vás: Vyskúšajte ionizovanú vodu, dajte 

jej príležitosť, aby zlepšila kvalitu zdravia všetkým 

členom Vašej rodiny a verím, že si Ionizovanú vodu 

zamilujete tak, ako tisícky spokojných užívateľov 

na Slovensku a milióny ľudí po celom svete. 

Ionizovaná voda má neobmedzené možnosti použitia. Zaraďte ju do každodenného života a 
verte, či neverte, na konci dňa častokrát zistíte, že ste Ionizovanej vody mali ešte málo.  
 

Verím, že budete s ionizátorom vody, a ešte viac s ionizovanou vodou spokojný a prinesie 
Vám očakávaný prospech pre zdravie  
 

Renáta Martinatová, majiteľka eshopu Harmonynature.sk 

 

Zostaňme v kontakte 

Email: office@harmonynature.sk   Mobil: +421 904 692 066   Web: www.harmonynature.sk 

---  ----  -----  ----  --- 

Upozornenie: Ionizovanú vodu nemožno klasifikovať ako „všeliek“, či liečebný prípravok. Informácie z tohto dokumentu majú 

informatívny charakter a nenahrádzajú odbornú lekársku starostlivosť. © Všetky práva sú vyhradené. Bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu autora nemôže byť žiadna časť tejto publikácie reprodukovaná. 

https://www.harmonynature.sk/blog
https://www.harmonynature.sk/ionizovana-voda
https://www.harmonynature.sk/c/ionizatory-vody-aquator
mailto:office@harmonynature.sk
http://www.harmonynature.sk/

