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Woda alkaliczna Redox 9,5 pH
240 ml
Cena

3,80 zł

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Numer katalogowy

5904259100014

Opis produktu
Woda Alkaliczna Redox saszetka 240 ml
Jonizowana Żywa Woda Alkaliczna
Woda Redox® to gotowa do spożycia, zapakowana, klarowna i świeża, jonizowana woda alkaliczna. Wytwarzana jest
wyłącznie z wody o odpowiedniej jakości. Jest to smaczny i orzeźwiający napój powstający z doskonałej wody głębinowej z
własnego ujęcia, w wielogodzinnym procesie jonizacji, bez żadnych dodatków, w tym smakowych lub spożywczych.
Ujęcie wody znajduje się na Kaszubach. Głębokość ujęcia to ok. 60 m.
Napój Woda Redox® to odpowiedniej jakości woda, poddawana jonizacji alkalizującej, zgodnie z japońską technologią
produkcji. W procesie tym z 1 litra takiej wody uzyskuje się 0,5 litra jonizowanej, alkalicznej wody, którą można uznać za
‘strukturowany alkaliczny wyciąg z wody’.
Cechuje się tym, że jest strukturowany, jonizowany, zasadowy i przeciwutleniający.
Napój badany w laboratorium Hamilton, akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji.
Produkt chroniony prawem Urzędu Patentowego RP.
Jak stosować napój Woda Redox ?
Zalecane jest picie napoju wg. poniższych reguł:
- Istotne jest to, aby pierwszą porcję (saszetkę) wypijać rano na pusty żołądek.
- Wypijanie czystej wody na pusty żołądek powoduje, że nadal jesteśmy na czczo.
- Nie zaleca się pić w trakcie posiłków, lecz 15 min przed lub 1,5 do 2 godz. po jedzeniu.
- Po otwarciu opakowania zaleca się wypicie napoju w czasie 1 godz. z powodu szybkiej utraty jego cennych właściwości.
Pojemność 1 saszetki z napojem: 240 ml
Właściwości napoju Woda Redox® skutecznie wspomagają przywracanie i utrzymywanie równowagi kwasowo-zasadowej.
Przyczyniają się one do niwelowania zakwaszenia i redukcji wolnych rodników, których obecność powodowana jest głównie
odżywianiem, stresem i wysiłkiem fizycznym. Przy okazji uzupełniane są elektrolity, co skutkuje dużo lepszym i prawidłowym
nawodnieniem.
Dzięki procesowi jonizacji napój WODA REDOX® osiąga optymalny skład mineralny i staje się:
- alkaliczny – do Ph 9,5
- strukturowany
- doskonale czysty bakteriologicznie
- uzyskuje potencjał redox ORP do -500mV
- ma wyjątkowy, orzeźwiający smak
Kraj producenta: Polska
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