
ioniZATorJi 
ZA PiTno vodo



ioniZirAnA AlKAlnA vodA 
ključ do zdravja in vitalnosti

ZAKAJ ToliKo HruPA oKoli PiTJA vode?
V razmislek, človeški organizem je sestavljen iz 70 % vode. Dehidracija je  vzrok mnogih težav z 

zdravjem. Pogoste posledice dehidracije so pomanjkanje energije, glavoboli in migrene, diabetes 
tipa II, previsok krvni pritisk, čezmerna telesna teža, bolečine v križu …

Dehidracija se običajno pokaže kot nekaj drugega, npr. povzroči pomanjkanje energije, pomanjkanje 
energije pa povzroči slabo prebavo. Ta se diagnosticira kot »zakisanost organizma« in se pogosto 

zdravi z zdravili namesto z vodo. Dobra hidracija je zelo pomembna za dobro zdravje in vitalnost!

Ionizatorji Jupiter IonLife vodo najprej prečistijo z unikatnim filtrir nim  si  ste mom 
Biostone in nato vodo ionizirajo. Z ionizacijo se zmanjša število molekul v vod-
nem skupku (clustru). Zaradi reducirane velikosti in heksagonalne oblike lahko 
prehajajo skozi tkiva našega organizma bolj učinkovito kot običajna voda. 
Njena manjša in pravilna oblika hidrira učinkoviteje kot navadna voda.

ZAKAJ So AnTioKSidAnTi TAKo PomemBni? 
Različne spojine s pozitivnim nabojem, imenovane prosti radikali, poškodujejo zdrave celice in povzročajo 
 proces oksidacije. To je podobno kot pri prerezanem jabolku, ki postane rjavo. Znanstveniki so prepričani, da 
imajo prosti radikali glavno vlogo pri srčnih obole njih, hitrem  stara nju, rakavih obolenjih, Alzheimerjevi bolezni, 
artritisu in še petdesetih drugih bolezni.

Antioksidanti upočasnijo oksidacijo. V kozarcu sveže pripravljene ionizirane vode boste v vodi videli oblak  majhnih 
drobcenih mehurčkov. To so hidroksilni ioni, torej molekule kisika z dodatnim elektronom. To so antioksidanti, ki 
so zelo pomembna komponenta alkalne ionizirane vode.

nArAvno pH rAvnoveSJe TeleSA
Znanstveniki verjamejo, da bolezen povzroči čezmerna zakisanost telesa – acidoza.  Acidoza 
oslabi delovanje organizma. Povzročajo jo današnje moderno, hitro in stresno življenje,  prehrana, 

onesnaženost okolja. Pomanjkanje pomembnih  mineralov,  kalcija in magne-
zija, sili telo, da jih jemlje iz pomembnih organov in kosti. Naše rezerve 

izginjajo, kosti izgubljajo gostoto, pojavi se slaba prebava (zgaga), 
naraste krvni sladkor, čezmerna  telesna teža – skupaj kar 68 

bolezenskih stanj.

Ko je naše telo zdravo, ima dovolj alkalnih (bazičnih) rezerv, da ohranja pravilno pH-ravnotežje in se po naravni poti bori 
proti bolezni. Učinkovit način, da pomagate svojemu telesu ohranjati alkalnost in pH-ravnovesje je, da poskrbite za 
pravilno in uravnovešeno prehrano in dobro hidracijo organizma.

Kislost in alkalnost
pH je enota, ki nam pove stopnjo  kislosti ali 
 alkalnosti vode. Voda postane kisla s povečanjem 
oksalnih kislin in alkalna s povečanjem hidroksilnih 

ionov v vodi. pH 7 pomeni nevtralnost. Sprememba 
za 1 enoto pomeni 10-krat več hidroksilnih ionov ali 

oksalnih kislin.

Na primer: povečanje za 1 na pH-lestvici pomeni  10-krat 
večjo alkalnost, zmanjšanje za 1 pa pomeni 10-krat večjo 

kislost.

vzdrževanje pH ravnovesja telesa
Človeško telo se nagiba k vzdrževanju telesnih tekočin na pH 7.3–7.4, kar pomeni naravno 
ravnovesje. Telo si prizadeva za vzdrževanje alkalnosti v skoraj vseh telesnih organih in 
tkivih, najvišji pH (8.8) pa ima trebušna slinavka.

Kronična zakisanost organizma zmanjšuje vašo naravno  odpornost. Mnoge študije 
zakisanost organizma povezujejo z mnogimi bolezenskimi stanji. Ionizirana bazična 

voda je “živa voda”. Ima bazičen pH in veliko število hidroksilnih ionov, zato pomaga 
odstraniti zakisane odpadke iz telesa.

»Znanstveniki danes menijo,  
da so prosti radikali glavni vzrok 

za skoraj vse poznane bolezni.«

Dr. Lester Packer, 

Univerza Kalifornija

»Niste bolni, žejni ste! Ne zdravite 
dehidracije z zdravili!«

F. Batamanghelidj, M. D., 

zdravnik, raziskovalec in pisatelj

»Prav vsaka bolezen, na katero lahko pomislim, 
od artritisa, diabetesa do rakavih obolenj,  
je povezana z zakisanostjo organizma.«

Dr. Robert O. Jung,  

priznani raziskovalec alkalne ionizirane vode 

in pisatelj, avtor “The pH Miracle for Diabetes”

Uporaba ionizirane alkalne in kisle vode

Izredna moč hidracije
Ionizirana voda ima 
manjše skupke in 
lažje prehaja celične 
stene. Zato celice 
lahko bolje oskrbi z 
vodo in jih očisti.



delPHi, orion in AQuAriuS
Delphi, Orion in Aquarius so ionizatorji najnovejše generacije, ki omogočajo najvišjo kakovost 
ionizirane vode. Odločite se za najboljše, izberite Delphi, Orion ali Aquarius.
Vgrajen imajo revolucionarni avtomatični dinamični sistem uravnavanja  pretoka vode skozi ionizator, patentirani 
ventil SOL. Ventil SOL zagotavlja stalen  pretok in pritisk, kar elektrode varuje pred preobreme nitvijo in omogoča 
dolgotrajno neprekinjeno delovanje  ionizatorja. Odlikuje jih tudi preprosta uporaba, posebna  tehnologija “MESH” 
titan-platinastih elektrod pa omogoča doseganje najvišjega negativnega  oksidacijsko-redukcij skega  potenciala 
vode. 

Delphi je pravi podpultni ionizator. Na korito se namesti elegantna, kromirana in tehnološko dovršena iztočna pipa 
v obliki stolpa. Nastavitve spreminjate z enostavnim in nežnim dotikom na kontrolni plošči stolpa, ionizator pa je 
diskretno nameščen pod kuhinjskim koritom.

melodY
Vrhunski ionizator za pitno vodo preizkušene 
kakovosti
Jupiter Melody je vrhunski ionizator s povsem 
samodejnim delovanjem. Odlikujejo ga eno stav-
na in varna uporaba, inovativen sistem DARC 
za samodejno čiščenje elektrod, izredna moč 
doseganja negativnega oksidacij sko-reduk-
cijskega potenciala (ORP), avtomatska zaščita 
pred dotokom vroče vode, 9 stopenj ionizacije 
vode, zelo kako vost na izdelava ter ne nazadnje 
privlačen videz. 

ionlife ioniZATorJi ZA PiTno vodo 
Ionizatorji Jupiter Science IonLife so najsodobnejši dosežek pri obdelavi vode. Z vrhunskim  filtrirnim sistemom Biostone 
najprej vodo temeljito prečistijo, nato pa jo v ionizacijski komori ob pomoči titan-platinastih elektrod ionizirajo. Voda, ki 
priteče iz ionizatorja, ima močan negativen ORP (oksidacijsko-redukcijski potencial). To lastnost voda v naravi pridobi, ko 
se pretaka prek slapov in skal v rekah in potokih. Ob pomoči znanosti pa ji to lastnost vrnemo z ionizatorjem IonLife.

Melody

ZAKAJ So JuPiTer Science ionlife 
nAJBolJ PrilJuBlJeni ioniZATorJi?
Preprosta uporaba
Ionizator običajno namestimo v kuhinji. Lahko stoji na kuhinj-
skem pultu ali ga obesimo na steno. Model Delphi se namesti 
pod kuhinjsko korito. Vse ionizatorje Jupiter Science IonLife za 
pitno vodo odlikuje vrhunska kakovost in preprosta uporaba. 
Raven pH-ionizirane vode nastavimo od nevtralne do bazične ali 
kisle s preprostim pritiskom na gumb. Na prikazovalniku ioni-
zatorja se prikaže izbrani način delovanja, na izbrano  kakovost 
vode vas tudi zvočno in glasovno opozorijo.

vrhunska tehnologija
Procesni del ionizacije je zelo pomemben del vsakega ionizator-
ja. V ionizatorjih pitne vode Jupiter Science je vgrajena  vrhunska 
in preizkušena tehnologija. Centralna procesna  enota MICOM 
nadzira in uravnava celotno delovanje  sistema.

Trpežnost in trajnost
Patentirani sistem DARC (double action reverse cleaning  system) 
zagotavlja popolno in samodejno čiščenje elektrod, zato bo vaš 
ionizator Jupiter dolgo nemoteno deloval.

5-krat prevlečene platinasto-titanove elektrode
Ionizacijska komora je srce vseh Ionlife ionizatorjev. Izdelana 
je na Japonskem po izjemno strogih standardih. Zaradi vrhun-
ske kvalitete jo uporabljajo tudi LG, Samsung, Toyo in Hyundai. 
Najboljši materiali in vrhunska izdelava zagotavljajo uporabniku 
idealno alkalno in kislo vodo, liter za litrom, iz leta v leto. Prav 
zaradi tega je IonLife prvo podjetje, ki ponuja pet letno garancijo 
na ionizacijsko komoro.

Čiščenje vode
Natančna kontrola stanja delovanja in učinkovitosti filtra “Flux 
 Control” zagotavlja optimalno čiščenje vode. V ionizatorjih Jupi-
ter Science IonLife so ekskluzivno vgrajeni vodni filtri Biostone.

modul za dodajanje koralnega kalcija
Ionizatorji Delphi, Aquarius, Orion in Melody imajo možnost do-
datnega dodajanja koralnega kalcija v vodo pred ionizacijo. S 
tem se zviša raven ioniziranih mineralnih kationov v bazični vodi. 
Ta možnost je priporočljiva zlasti, če je v vaši vodovodni vodi 
malo mineralov (še posebej kalcija in magnezija) ali če pred ioni-
zatorjem uporabljate proces čiščenja vode z reverzno osmozo 
ali destilacijo.

venuS
Odlikuje ga izjemna kvaliteta in eno stavna 
uporaba z najnovejšo »touch screen« 
tehnologijo (gumbi na dotik).
Jupiter Venus je za uporabo in vzdr že vanje 
preprost ionizator, ki omo go ča proizvo dnjo 
kako vost ne ioni zirane vode. Avtomatsko 
delo vanje s kontrolno enoto MICOM, nadzor 
delovanja in učinkovitosti filtra s siste mom 
Flux  Control, 9 stopenj ionizacije vode. Zvočni 
opozorilnik stanja ter zvočni alarm ob nezadostnem 
pretoku ali dotoku vroče vode za varno delovanje.

Venus

www.ionlife.si

Orion Aquarius

Delphi



ZAKAJ ioniZirAnA AlKAlnA vodA ionlife?
voda z negativnim orP - močan antioksidant

V kozarcu sveže pripravljene alkalne ionizirane vode boste v vodi videli oblak  majhnih 
drobcenih mehurčkov. To so hidroksilni ioni, torej molekule kisika z dodatnim 

elektronom. To so antioksidanti, ki so zelo pomembna komponenta alkalne 
 ionizirane vode. Antioksidanti s svojimi lastnostmi delujejo proti staranju in proti 
boleznim, saj nevtralizirajo škodljive proste radikale.

velika moč hidracije
Alkalna voda je včasih poimenovana tudi kot reducirana voda, saj se molekule vode 
običajno združujejo v skupine in oblikujejo skupke 10 do 13 molekul. Molekularni skupki alkalne 
ionizirane vode so razbiti na polovico v skupke 5 do 6 vodnih molekul. Zaradi reducirane velikosti 
in heksagonalne oblike lahko prehajajo skozi tkiva našega organizma bolj učinkovito kot običajna 
voda. Njena manjša in pravilna oblika hidrira učinkoviteje kot navadna voda.

več kisika
Ionlife ionizirana voda vsebuje skoraj 2-krat toliko kisika kot navadna voda.

izboljša pH ravnovesje telesa
IonLife ionozirana voda vam bo pomagala vzpostaviti naraven pH telesa in 

izboljšala  vitalnost.

razstrupljanje organizma
IonLife ionizirana alkalna voda učinkovito odpravi zakisane ostanke iz telesa in 

razstruplja organizem. Pitje ionizirane bazične vode in dobra hidracija organizma 
lahko delujeta kot preventivna zaščita pred mnogimi obolenji. Mnoge študije zakisanost 

organizma povezujejo z mnogimi bolezenskimi stanji.

BioSTone vodni filTri
V ionizatorjih pitne vode Jupiter Science Ionlife so ekskluzivno vgrajeni  vrhunski 
devetstopenjski vodni filtri Biostone. Učinkovito odstranjujejo škodljivi klor, 
trihalometane, fenole, slab okus in vonj, organske kontaminante, svinec, 
pesticide, bakterije in vse delce, večje od 0,1 mikrona (Biostone 0.1M) ali 
0,01 mikrona (Biostone 0.01M)!

Prednosti vodnega filtra BioSTone so:
• odlično čiščenje vode
• vsebuje bakteriostatično aktivno oglje
• vsebuje turmalin in koralni kalcij
• preprosta menjava filtra

Vodni filter Biostone vsebuje tudi poldragi žlahtni kamen turmalin, ki povsem naravno oddaja FIR in negativne ione ter zmanjša površinsko napetost 
vode. Vodni filter Biostone vsebuje tudi koralni kalcij! Taka voda je predpripravljena za še bolj učinkovito ionizacijo!

www.mesec.si

Vaš distributer:
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JuPiTer Science ionlife
Najučinkovitejši in najnaprednejši ionizatorji za pitno vodo.

Ultra Biostone 0.01MBiostone 0.1M

učinkovitost
Najnaprednejša tehnologija ionske 
separacije s titan-platinastimi 
elektrodami.

Preprosta uporaba
Z enim dotikom nastavite želeno 
kakovost vode.

Trpežnost in trajnost
Vrhunske vgrajene komponente 
zagotavljajo trajnost in trpežnost 
izdelka.

elegantna oblika
Sodobna, lična in elegantna 
 zuna njost ionizatorjev.

najmodernejša tehnologija
Jupiter Science je vodilno svetovno 
podjetje v raziskavi in razvoju 
 ionizacije. Ponaša se z več kot 
23 patenti. Ionizatorje izdelujejo 
od leta 1982 in so danes vodilni 
na svetu v proizvodnji in prodaji 
ionizatorjev.

www.ionlife.si Pokličite in naročite brezplačno predstavitev 
sistemov IonLife na DVD-ju! 

MESEC d.o.o.
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija 

Telefon: 059.0770.90; GSM: 041.403.432  

E-pošta: ionlife@mesec.si


