Μπορεί να έχετε ακούσει ότι τα καρκινικά κύτταρα δεν μπορούν να ζήσουν σε ένα αλκαλικό
περιβάλλον και γι 'αυτό το αλκαλικό νερό είναι τόσο ισχυρό.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΝΕΡΟ;
Το pH πηγαίνει από το μηδέν στα δεκατέσσερα και το 7 είναι το ουδέτερο
κέντρο. Μια ουσία με ρΗ μικρότερη από 7 είναι ένα οξύ. Μια βασική ή αλκαλική
ουσία έχει pH μεγαλύτερο από 7. Το νερό της βρύσης σας είναι συνήθως ένα
μείγμα χλωρίου, αντιβιοτικών, ορμονών και άλλων μετάλλων που πηγαίνουν
κατευθείαν στο σύστημά σας αφού το πίνετε.
Αυτός ο τύπος ακάθαρτου νερού μπορεί να προκαλέσει ένα εξασθενημένο
ανοσοποιητικό σύστημα και μια σειρά από άλλες ασθένειες που συμβαίνουν
όταν το ανοσοποιητικό σύστημα είναι ευάλωτο. Όταν τα σώματά μας γίνονται
πολύ όξινα, έχουμε πολύ λίγη ενέργεια, έχουμε κουραστεί, έχουμε πεπτικά
προβλήματα, υποφέρουμε από την αύξηση του σωματικού βάρους και άλλες
ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορούν να αποφευχθούν εντελώς, ακριβώς με
την κατανάλωση καθαρού νερού και την κατανάλωση φρέσκων οργανικών
λαχανικών με υγιές οξύ / αλκαλικό ισοζύγιο,
Η σημασία της αλκαλικότητας
Η διατροφή μπορεί να καθορίσει το συνολικό μας pH και αυτό είναι γνωστό εδώ και αιώνες. Ο Δρ Ο Otto
Warburg της Γερμανίας, ο οποίος ήταν βραβευμένος με το βραβείο Νόμπελ το 1931, ανακάλυψε ότι μέχρι το
95% όλων των μορφών καρκίνου έχει ως όρο ένα όξινο περιβάλλον. Θα μπορούσε επίσης να αποδείξει ότι ο
καρκίνος δεν μπορεί να ευδοκιμήσει σε ένα αλκαλικό περιβάλλον όπου το pH είναι 7,36 ή περισσότερο.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η οξέωση δεν συνδέεται μόνο με την ανάπτυξη του καρκίνου αλλά μπορεί επίσης να
προκαλέσει και άλλες ασθένειες όπως η οστεοπόρωση, ο διαβήτης, οι καρδιακές παθήσεις και σχεδόν όλες
οι άλλες χρόνιες ασθένειες που υποφέρουμε σήμερα.
Το αλκαλικό νερό είναι μια μορφή ιονισμένου νερού που δρα ως ισχυρό και φυσικό αντιοξειδωτικό,
βοηθώντας το σώμα να απαλλαγεί από την περίσσεια οξέων που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της
φυσικής διαδικασίας πέψης. Το νερό αυτό έχει αρνητικό επίπεδο οξείδωσης (ORP) και είναι εξαιρετικά
αντιοξειδωτικό χάρη στην παραγωγή ιόντων υδροξειδίου.
Τα ιόντα προάγουν την παραγωγή οξυγόνου και βοηθούν στην καταπολέμηση των ελεύθερων ριζών.
Ταυτόχρονα, εξισορροπούν την οξεοβασική ισορροπία του σώματος και έτσι ανανεώνουν τα κύτταρα και
αντισταθμίζουν τη γήρανση. Το αλκαλικό νερό δρα ως φυσικός παράγοντας εξουδετέρωσης οξέων,
εξισορροπώντας την ισορροπία οξέων στο σώμα και εμποδίζοντας την ανάπτυξη πολλών ασθενειών.
Βοηθά επίσης στην καούρα, ένα κοινό πρόβλημα υγείας.
Η κατανάλωση αλκαλοποιημένου νερού μπορεί, μακροπρόθεσμα, να αποτρέψει τη νόσο, για παράδειγμα:
 διαβήτης
 άσθμα
 δερματίτιδα
 ηπατίτιδα
 Ρευματοειδής αρθρίτιδα
 υπερβολικά υψηλή χοληστερόλη
 Morbus Meniere
 διαταραχές του ύπνου
 υπέρβαρος
 πόνο στην πλάτη
 νευραλγία
 Συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης
 αιμορροΐδες
 χρόνια αμνοεβική δυσεντερία και άλλα
Το pH του αίματος είναι το αποτέλεσμα της ισορροπίας των οξέων και των βάσεων στο αίμα. Όταν τα
σώματά μας γίνονται πολύ όξινα, έχουμε λίγη ενέργεια, έχουμε κουραστεί, έχουμε πεπτικά προβλήματα και
υποφέρουμε από την αύξηση του σωματικού βάρους. Στο pH8.ENERGY ο καρκίνος δεν έχει καμία
πιθανότητα!

pH8.ENERGY
Εξοικονομήστε από την πρόωρη γήρανση:
αλκαλικό νερό κατά της πρόωρης γήρανσης του δέρματος
Η συσσώρευση τοξινών στο σώμα σας επιβραδύνει την ανανέωση των κυττάρων, γεγονός που μπορεί να
οδηγήσει σε πρόωρη γήρανση
Το αλκαλικοποιημένο νερό προωθεί την αποτοξίνωση του σώματός σας και έτσι αυξάνει την πρόσληψη
οξυγόνου των κυττάρων, η οποία μπορεί να αντισταθμίσει τα φαινόμενα της πρώιμης γήρανσης
Επιπλέον, καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες, οι οποίες αποτελούν την αιτία πολλών ασθενειών και προάγουν
την ταχύτερη γήρανση
Καταπολεμά την κατακράτηση νερού
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η τακτική χρήση αυτού του νερού βοηθά στον καθαρισμό του σώματος και
απελευθερώνει ρύπους και περίσσεια οξέων.
Οι τοξίνες επηρεάζουν την υγεία σας και μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα όπως η κατακράτηση
νερού.
Καθώς προωθείται η ισορροπία του ρΗ στο σώμα σας, τα κύτταρα δεν χρειάζεται πλέον να συγκρατούν τα
υγρά για να καταπολεμήσουν την υπεροξικότητα.
Αυτό αυξάνει την κυκλοφορία σας. Αποτρέπει την οστεοπόρωση.
Το πόσιμο αλκαλοποιημένο μεταλλικό νερό προάγει το ξέπλυμα στερεών αποθέσεων όπως το ουρικό οξύ και
τις πέτρες στα νεφρά με τα ούρα.
Αυτό βοηθά στην πρόληψη ασθενειών όπως η οστεοπόρωση με απελευθέρωση ασβεστίου που είχε
προηγουμένως δεσμευθεί στις εν λόγω καταθέσεις. Το pH του αίματός σας ανακτάται.
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