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Woda: Podstawa życia
TWOJE CIAŁO TO WODA

Aby  zachować  dobrą  kondycję, 
każdego  dnia  musimy  pić  odpo-
wiednie ilości wody. Ponieważ na-
sze ciało aż w 60-70% składa się  z 
wody, krew, poszczególne organy i 
wszystkie  układy  muszą  być  pra-
widłowo nawodnione, żeby mogły 
wydajnie funkcjonować.

„Prawidłowo nawodnione” to zna-
czy  odżywione  odpowiednią  ilo-
ścią wody, która jest wolna od za-
nieczyszczeń,  zawiera  pożyteczne 
minerały i charakteryzuje się okre-
ślonym,  korzystnym  dla  zdrowia 
odczynem pH.

Czy gdzieś  na Ziemi znajduje się 
taka woda?

Woda  w  każdym  regionie  świata 
jest  coraz  bardziej  skażona  przez 
nawozy sztuczne, ścieki i inne tok-
syczne  substancje,  które  niszczą 
nasze zdrowie. To bardzo przykry 
trend, którego ludzkość chyba już 
nie jest w stanie zatrzymać. Woda 
sprzedawana w butelkach to często 
nic  więcej  niż  przyciągająco  opa-
kowana  woda  z  kranu.  W  butel-
kach  niektórych  marek  kryje  się 

woda pozbawiona wszelkich mine-
rałów (również tych potrzebnych), 
a co za tym idzie, organizm nie od-
nosi z niej większych korzyści.

Na  szczęście  istnieje  sposób  na 
zdobycie wody smacznej, zdrowej 
i  oczyszczonej  z  wszelkich  szko-
dliwych substancji, w której jednak 
pozostały minerały pożyteczne dla 
organizmu.  Co  więcej,  ta  woda 
wyróżnia  się  niezwykle  korzyst-
nym,  alkalicznym  (zasadowym) 
pH.  Uzyskanie  takiej  wody  jest 
możliwe  dzięki  zaawansowanym 
technologicznie jonizatorom. Może 
trudno  w  to  uwierzyć,  ale  dzięki 
tym urządzeniom możemy zaopa-
trzyć nasze ciało w wodę o właści-
wościach nieosiągalnych przy uży-
ciu  najdokładniejszych  nawet  fil-
trów do wody i działaniu korzyst-
niejszym  niż  woda  z  najlepszego 
nawet naturalnego źródła.

Czy może  być  coś ważniejszego?
W końcu Twoje ciało to woda...

„Człowiek, który umie żyć w harmonii
z samym sobą, jest szczęśliwy”

(Oscar Wilde)
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Woda jonizowana jest
w sam raz dla Ciebie!

Nawodnienie
Woda jonizowana zapewnia doskonałe nawodnie-
nie całego ciała. A tego wprost nie da się przece-
nić.  Aby organizm ludzki  właściwie  funkcjono-
wał, każdego dnia należy wypijać 8 szklanek czy-
stej wody, najlepiej alkalicznej wody jonizowanej.

Minerały
Woda alkaliczna uzyskiwana przy pomocy joniza-
tora zawiera minerały wapnia, sodu, potasu i ma-
gnezu. Dzięki nim dostarczasz swojemu ciału po-
tężną dawkę zdrowia, niezbędną, by każdego dnia 
sprawnie funkcjonować i czuć się rześko. Joniza-
tory NIE usuwają z wody minerałów niezbędnych 
dla zdrowia.  Między innymi dlatego picie wody 
jonizowanej  jest  o  wiele  pożyteczniejsze  nawet 
niż picie wody z filtrów odwróconej osmozy.

Odczyn zasadowy
Jonizatory wody od Global Water, dzięki innowa-
cyjnej, atestowanej technologii opartej na procesie 
elektrolizy, przekształcają zwykłą wodę w wodę o 
odczynie zasadowym (alkalicznym) w zakresie od 
8  do  11  pH.  Pokochaj  codzienne  picie  czystej 
wody alkalicznej! Zamiast truć się kwasotwórczy-
mi, słodzonymi napojami gazowanymi, połączysz 
przyjemne z pożytecznym i każdego dnia zadbasz 
o właściwe nawodnienie swojego organizmu.
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Woda jonizowana jest
w sam raz dla Ciebie!

Smak
Z testu jakości wody z kranu przeprowadzonego w 2010 roku w 10 polskich miastach wynika to, co wszyscy 
doskonale zauważamy: kranówka zdecydowanie NIE jest rozkoszą dla podniebienia. W raporcie z tego bada-
nia wspomniano, że „miewa ona nieprzyjemny zapach, a przygotowywana z niej kawa czy herbata nie sma-
kują najlepiej”. Co gorsza, „gotowanie jej nie ma sensu – w ten sposób nie pozbędziemy się śladowych ilości 
różnych związków chemicznych, które są w niej obecne i nie poprawimy jej smaku”. Podczas badań spraw-
dzono również, co ludzie myślą o wodzie butelkowanej, jeśli nie wiedzą, że jest to woda ze sklepu. „Osoby 
biorące udział w teście miały problem z odróżnieniem wody kranowej od butelkowanej. Okazuje się też, że 
bardzo wiele osób uważa ją wręcz za lepszą w smaku od wody butelkowanej” — stwierdza raport1. Nato-
miast alkaliczna woda jonizowana jest nie tylko zdrowa, ale ma też niezwykle przyjemny smak, wygląd i za-
pach! Jonizator pomoże Ci znaleźć radość w osiąganiu zalecanego celu 8 szklanek wody dziennie!

Wygoda
Nasze urządzenia cechują się wyjątkowo atrakcyjnym i przemyślanym designem, jednocześnie zapewniając 
wygodę użytkowania i  wyboru poziomu pH odpowiedniego do konkretnego zastosowania.  Jonizatory od 
Global Water można w łatwy sposób podłączyć do instalacji wodociągowej — tylko kilka prostych kroków 
dzieli Cię od wyposażenia własnej kuchni w urządzenie, które uwolni Cię od magazynowania butelkowanej 
wody mineralnej lub zastanawiania się czy Twój filtr z supermarketu naprawdę działa.

Oszczędność
Używanie jonizatora przynosi ogromną ulgę praktycznie dla każdego budżetu. Zróbmy przykładowe wylicze-
nie: 4-osobowa rodzina pragnąca wypijać zalecane 8 szklanek dziennie, czyli po 2l na osobę, w ciągu roku
      potrzebuje 2920 litrów wody. Taką ilość wody alkalicznej jonizator generuje za nieco ponad 40 zł.
                        Wliczyliśmy w to cenę prądu i wody. Żeby wziąć pod uwagę wszystkie koszty eksploatacyjne,
                                  dodajmy cenę wkładów wymiennych, czyli 99zł na 6 miesięcy. Łączny koszt
                                                 eksploatacyjny 2 nie przekracza 250 zł. Jaką wodę kupujesz w sklepie? Rodzina
                                                z naszego przykładu wybiera średniej klasy wodę, powiedzmy za 1,50 zł za
                                                  1,5l. To oznacza, że przez rok za wodę butelkowaną zapłacą prawie 3000zł.
                                                       Za tą kwotę można już kupić jonizator. I to nie najtańszy3! 

Nie  da  się  zaprzeczyć  —  Woda  jonizowana  
       jest w sam raz dla Ciebie i Twojej rodziny!

-----------------------------
1. www.sng.com.pl/zalaczniki/pdf/raport_Brita.pdf, dostęp 18 lipca 2013
2. Obliczenia na podstawie wydajności i kosztów eksploatacyjnych jonizatora Champion oraz aktualnych rachunków.
3. Informacja na podstawie oferty sklepu Global Water w lipcu 2013. Sprawdź aktualną ofertę na http://sklep.osmoza.pl/jo-
nizatory-wody-c-71.html
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Co piją Polacy?

Niebezpieczne pytanie, prawda? Ale jakże ważne! Kiedy już poznaliśmy część korzyści wynikających z 
codziennego picia wody jonizowanej z myślą o odpowiednim nawodnieniu organizmu, zastanówmy się, 
co zamiast tego wybiera większość Polaków.

Uzależnienie od cukru

Statystyczny Polak wypija 15,6 litra słodzonych napojów gazowanych 
rocznie. To niewiele w porównaniu z Amerykanami — średnio co roku 
każdy z nich wypija aż 600 puszek tego typu napojów1! Te liczby mogą 
być szokujące, ale stają się zrozumiałe, kiedy pomyślimy o milionach 
złotych i dolarów wydawanych na reklamy przez producentów napojów 
gazowanych. A ponieważ najczęściej po tego typu produkty sięgają oso-
by młode, specjaliści od reklamy starają się przykuć uwagę szczególnie 
tej grupy.

Co w tym złego?

Niestety, napoje gazowane zawierają więcej cukru, kalorii i kwasów, niż potrzebuje Twój organizm — 
i więcej niż sam byś sobie tego życzył. Według dietetyków dzienna dawka cukru przyjmowanego do or-
ganizmu nie może przekraczać 25 g w wypadku kobiet  i 37,5 g w wypadku mężczyzn2.  Ale to nie 
wszystko. Większość napojów gazowanych ma bardzo niskie pH. Współczynnik pH niższy od 7,0 to od-
czyn kwaśny, a więc szkodliwy.

Zobaczmy ogólny przekrój przez popularne napoje gazowane:
Dane dotyczą zawartości w 1 puszce o pojemności 355ml3,4,5.

Marka Cukier (w gramach) Kalorie Poziom pH

Co jeszcze pijemy?

Przykro stwierdzić, ale nic zdrowego. Kawę (pH 4-5) i czarną herbatę (pH 5,5) — najczęściej słodzone. 
A jak wypada piwo? Niestety też nie najlepiej — 4,5 pH6,7.
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Woda jonizowana jest w sam raz dla Ciebie!

        Po co pić
   napoje słodzone,
           skoro
  woda jonizowana
  zawiera 0 g cukru?

Po co pić napoje     
wysokokaloryczne,   

           skoro woda jonizowana
  zawiera 0 kalorii?   

Po co pić napoje kwaśne, skoro woda jonizowana cechuje się
idealną równowagą alkaliczną?

Po co pić cokolwiek innego

niż woda jonizowana?

-----------------------------
1. http://www.globalhealingcenter.com/soft-drinks-america.html
2. http://articles.chicagotribune.com/2010-04-08/a-z/sns-health-sugar-shockers_1_sugar-shockers-guidelines-and-professor-karin-hosenfeld
3. http://www.calorie-counter.net/calories-in-soft-drinks.htm
4. http://biology.clc.uc.edu/scripts/popreslt.pl
5. http://www.livescience.com/health/070321_soda_teeth.html
6. http://haszu.com/ph-wody/
7. http://pl.wikipedia.org/wiki/Skala_pH
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Jak szkodliwe jest niedostateczne nawodnienie ciała?

Utrata wody z organizmu to normalny proces, za-

chodzący przez cały czas przy okazji  oddycha-

nia, pocenia się i wydalania moczu. Pocenie się 

to naturalny system obniżający temperaturę ciała. 

Jeśli jednak nie uzupełniamy płynów w organi-

zmie,  proces  ten zostaje zaburzony i  zaczynają 

się problemy. Właśnie dlatego należy szczególnie 

uważać  na  odpowiednie  nawodnienie  podczas 

przebywania na słońcu lub podczas wysiłku fi-

zycznego.

O ile ta kwestia jest powszechnie znana, to czę-

sto zapominamy o uzupełnianiu płynów podczas  

codziennych zajęć. 

Nie  wolno  lekceważyć  ryzyka  odwodnienia  w 

trakcie pracy, przygotowywania posiłków, sprzą-

tania,  zabawy z  dziećmi  i  załatwiania  różnych 

spraw. Nawet jeśli nie zauważasz oznak odwod-

nienia,  pamiętaj  o  dostarczaniu  zalecanej  ilości 

płynów — pij zanim poczujesz pragnienie.

Odwodnienie nie pojawia się w jednej chwili, tyl-

ko rozwija się przez pewien czas. Najlepszą re-

ceptą na  uniknięcie  odwodnienia jest  picie  du-

żych ilości czystej, świeżej wody każdego dnia.

Symptomy odwodnienia

Bardzo  ważne  jest,  by  umieć  rozpoznawać 

pierwsze symptomy odwodnienia, żeby móc się 

chronić przed tym podstępnym zagrożeniem. Po-

szperaj w dostępnych źródłach, żeby nauczyć się 

zauważać oznaki odwodnienia, a będziesz w sta-

nie  pomóc  sobie,  swojej  rodzinie  i  znajomym. 

Pamiętaj, że uczucie pragnienia nie jest „wcze-

snym  objawem”.  Jeśli  czujesz  się  spragniony, 

najwyraźniej już jesteś odwodniony.

Najlepiej jest poznać swoje możliwości i potrze-

by, zaobserwować ile wody codziennie wymaga 

Twój organizm i zawsze dbać o dostarczenie tej 

ilości lub nawet o przekraczanie jej.

Wybierz wodę jonizowaną

Nic nie pomoże Ci utrzymać odpowiedniego po-

ziomu wody w organizmie tak, jak sama woda.

Oczywiście  możesz  wykorzystać  do  tego  celu 

wodę butelkowaną kupowaną w sklepie. Jednak 

to  rozwiązanie,  ze  względu  na ilość  zawartych 

minerałów, czystość wody i stosunek ceny do ja-

kości,  nijak ma się  ani  do wybierania  tego,  co 

najlepsze,  ani  do  oszczędzania.  Lepszym  wyj-

ściem jest już korzystanie z wody z kranu. 

Dzięki  precyzyjnym systemom  filtracji,  w  jakie  

wyposażono  wszystkie  jonizatory  dostępne  w 

sklepie Global Water, masz pewność, że woda bę-

dzie czysta i wolna od chloru i jakichkolwiek za-

nieczyszczeń.

Zauważono, że pijemy więcej wody, kiedy mamy 

ją w zasięgu ręki. Dbaj więc o to, by na biurku 

zawsze stała szklanka świeżej wody jonizowanej, 

a  bezwiednie  będziesz  ją  popijać  przez  cały 

dzień. Alkaliczna woda jonizowana jest nadzwy-

czaj smaczna i pomaga zmienić nawadnianie or-

ganizmu z obowiązku w przyjemność.
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Dom bez chemii, czyli dodatkowe korzyści
z wody jonizowanej

Nie sposób zaprzeczyć — alkaliczna woda joni-

zowana to najlepszy sposób na odpowiednie na-

wodnienie. Być może jednak nie wiesz, że nasze 

jonizatory potrafią zaopatrzyć Cię w wodę aż 5 

różnych rodzajów, o rozmaitych zastosowaniach.

Dzięki  wykorzystaniu  wszystkich  rodzajów 

wody jonizowanej, możesz zadbać, by Twój dom 

był czysty, zdrowy i przyjazny środowisku.

Z wodą jonizowaną  

ekologiczne  życie  to  

satysfakcjonujący  i  

osiągalny cel.

Poczuj zadowolenie i spokój umysłu, które towa-

rzyszą zdrowemu nawodnieniu organizmu, natu-

ralnemu dbaniu o dom i stylu życia świadczące-

mu  o  świadomości  bycia  odpowiedzialnym  za 

środowisko.

Co to znaczy być „zielonym”?

Nie, nie chodzi o niewiedzę. Dzięki temu infor-

matorowi  nie  będziesz  „zielony”  w  znaczeniu 

„niedoinformowany”. „Być zielonym” zaczęło w 

ostatnich latach nabierać innego znaczenia. Cho-

dzi  o  podejmowanie  decyzji  mając  na  uwadze 

dobro Ziemi.  O korzystanie z produktów, które 

powstają w sposób etyczny, nadają się do recy-

klingu i pomagają oszczędzać zasoby naszej pla-

nety.  Innymi  słowy  to  styl  życia,  który  służy 

zdrowiu Twojego ciała, Twojego domu i Twojej 

Ziemi. Z pomocą Global Water możesz nauczyć 

się prowadzić zielony styl życia!

Odkryj harmonię życia – naucz się żyć  

w zgodzie z naturą!

Twój dom – magazyn chemikaliów? 

Czy  wiesz,  że...  przeciętnie  w  każdym  domu 

Amerykanina znajduje  się  10-40 litrów niebez-

piecznych środków chemicznych1? Co ciekawe, 

z powodu używania środków czystości  i  innych  

chemikaliów  użytkowych, poziom  skażenia  po-

wietrza w domu bywa nawet 100 razy wyższy niż  

poziom skażenia na zewnątrz2! Te substancje są 

szkodliwe nie tylko dla ludzi znajdujących się w 

pobliżu, ale i dla całej planety.

Dom bez chemii

Trzeba jednak wiedzieć, że można mieć czyściut-

ki, błyszczący dom BEZ UŻYWANIA środków 

chemicznych.  W  „zielonym”  domu  używa  się 

środków, które są delikatne i bezpieczne dla czło-

wieka i środowiska, a jednocześnie bezwzględne 

dla  brudu i  mikrobów.  Dzięki  sile  jonizatorów 

Global Water prowadzenie „zielonego domu” na-

prawdę JEST MOŻLIWE.
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Dom bez chemii, czyli dodatkowe korzyści
z wody jonizowanej

Nasze urządzenia potrafią wytworzyć wodę jonizowa-
ną o odczynach: silnie kwaśnym (pH niższe od 3,0), 
kwaśnym (pH 4,0-6,0), neutralnym (pH 7,0), alkalicz-
nym (pH 8,5-9,5) i silnie alkalicznym (pH 10,0-11,0). 
Dzięki wodzie o skrajnych wartościach pH możesz za-
dbać o czystość każdej powierzchni w swoim domu — 
od łazienki po kuchnię, od okien po łóżeczko dziecię-
ce — bez chemii i bez zamartwiania się, czy Twoje 
dziecko nie nabawi się alergii. Czyż to nie wspaniałe 
— mieć we własnym domu urządzenie, które pomoże 
Ci prowadzić czysty, zdrowy i ekologiczny styl życia?

Ulga dla portfela

Jonizatory Global Water wytwarzają tyle wody, ile tyl-
ko potrzebujesz do właściwego nawodnienia, a jedno-
cześnie wyposażą Cię w ekologiczne środki czystości, 
które naprawdę działają. Daj się zaskoczyć i policz ile pieniędzy oszczędzisz z wodą jonizowaną — do-
stępną na wyciągnięcie ręki, lepszą alternatywą dla środków chemicznych. Kto by pomyślał — „zielo-
ne” życie może nieść ze sobą korzyści nie tylko dla zdrowia i sumienia, ale również dla portfela!

Możesz samodzielnie przygotowywać zaawansowane, ekologiczne środki czystości używając bezpiecz-
nych składników, które znajdziesz we własnym domu — np. sody, olejków, octu itp. Brakuje Ci jedynie 
jonizatora i kilku składników specjalnych, żeby móc na trwałe pozbyć się chemii z domu!

Jeśli marzy Ci się prowadzenie domu 

w sposób, który by nie szkodził  

środowisku oraz wspomagał Twoją  

kondycję i samopoczucie, jonizator  

wody jest właśnie tym, czego  

potrzebujesz!

-----------------------------
1. Children's Health Environmental Coalition, cytat z: 
http://www.acereport.org/cleaners.html
2. US Environmental Protection Agency, cytat z: 
http://www.acereport.org/cleaners.html
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Bądź eko i dbaj o swoje piękno!

Podczas  wprowadzania  w swoim domu „zielonego”  stylu  życia,  nie 
wolno zapomnieć o kosmetykach. Kiedy ostatnio czytałeś lub czytałaś 
skład  na  opakowaniu  swoich  kosmetyków?  Po  obejrzeniu  etykietki 
prawdopodobnie wpadniesz w zdumienie i zapytasz siebie „Jakim cu-
dem moja skóra przetrwała tyle lat bombardowania chemikaliami?”. Co 
robią te wszystkie substancje w produktach, które z założenia mają dbać 
o wygląd, jędrność i blask skóry?

Prawda o kosmetykach

Od kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, nie obowiązują już tzw. 

Atesty PZH (Państwowego Zakładu Higieny). O dopuszczeniu do 

sprzedaży decyduje producent i bierze na siebie odpowiedzialność 

za kosmetyk1. Tymczasem w większości tego typu produktów znaj-

dują  się  substancje  ropopochodne,  sztuczne  aromaty,  parabeny 

(konserwanty wywołujące alergie) i inne szkodliwe chemikalia.

Co dzieje się z kosmetykami po użyciu? Rozpuszczają się, znikają? Częściowo są wchłaniane przez 

skórę, a reszta paruje lub jest spłukiwana i dołącza do toksycznych ścieków. To naprawdę duży kłopot 

dla środowiska naturalnego. Mimo zaawansowanych metod oczyszczania ścieków, część z tych substan-

cji przedostaje się do gleby, wód powierzchniowych i gruntowych. Ale możemy temu zapobiec!

Zlituj się nad swoją skórą... i swoim portfelem!

Nie ulega wątpliwości, że kosmetyki naturalne są dobre i dla czło-

wieka i dla Ziemi. Wszystko co naturalne JEST LEPSZE. Ale jak 

wiele jesteś gotów płacić za kosmetyki ekologiczne, które zapew-

nią Ci zadowalające efekty? Większość organicznych produktów 

higieny osobistej  jest  bardzo  drogich  i  rzadko kiedy przynoszą 

spodziewane rezultaty.

Na szczęście istnieje inne rozwiązanie.

Wcale NIE MUSISZ zostawać przy chemicznych kosmetykach. 

NIE  MUSISZ  też  płacić  bajońskich  sum  za  kosmetyki 

„naturalne”.

Dzięki jonizatorowi wody możesz zdobyć podstawowy składnik do produkcji własnych, całkowicie na-

turalnych środków higieny osobistej: Wodę Piękności.

-----------------------------
1. http://skladnikikosmetyczne.blogspot.com/2010/01/atest-dopuszczenie-kosmetykow-do.html
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Bądź eko i dbaj o swoje piękno!

Zachwycający blask płynący z natury

Woda Piękności to skuteczny i delikatny środek ściągający, któ-

ry rewelacyjnie przyczynia się do utrzymania naturalnego pH 

Twojej skóry. Dlaczego masz używać chlorowanej wody z kra-

nu, skoro możesz cieszyć się lśniącą skórą? Wystarczy nacisnąć 

przycisk, by z jonizatora popłynęła Woda Piękności — i to tak 

wiele, ile tylko potrzebujesz, by zadbać o wygląd swojego ciała 

od stóp do głów, od włosów po paznokcie.

Lśnij i żyj w zgodzie z naturą!

Poznaj zalety Wody Piękności już dzisiaj! Zmień swoje kosmetyki i zobacz

jak zmieni się Twoja skóra i Twoje włosy! Dzięki jonizatorowi wody

wygodnie ustawionemu na kuchennej szafce masz swobodny dostęp

do takiej wody, jakiej tylko w danym momencie potrzebujesz do

utrzymania właściwego nawodnienia, urody, czystości

i symbiozy z naturą... wystarczy, że naciśniesz przycisk!
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Zastosowania wody o różnym pH

Wiesz już, że woda jonizowana ma niezwykłe właściwości i rozmaite zastosowania. Chcesz wiedzieć, 

jak jeszcze możesz wykorzystać jonizator? Poniżej znajdziesz kilka podpowiedzi wraz z charakterysty-

ką poszczególnych rodzajów wody jonizowanej — każdy jest unikalny!

Woda silnie alkaliczna, pH 11,0

Woda alkaliczna o bardzo wysokim pH, rzędu 11,0, nie jest za-

lecana do spożycia. Za to rewelacyjnie sprawdza się jako silny 

środek czyszczący. Można myć nią naczynia, blaty kuchenne, 

deski  do krojenia,  usunąć uporczywy brud (nawet  z  oleju i 

kawy!), sprawić, by skórka warzyw była bardziej gładka, a na-

wet pozbyć się osadu w toalecie.

Woda alkaliczna, pH 8,5 - 9,5

Woda o odczynie lekko alkalicznym ma rewelacyjne działanie 

zdrowotne i jest idealna do picia i do gotowania. Możesz uży-

wać jej do parzenia ulubionej herbaty (pssst! woda jonizowa-

na, nawet gdy jest zimna potrafi „zaparzyć” herbatę!), wzmoc-

nić smak i aromat potraw, a także poprawić kondycję roślin.

Woda neutralna, pH 7,0

Woda neutralna czerpana z jonizatora, to wyjątkowo smaczna 

woda oczyszczona z chloru, rdzy i mętności, ale nie z waż-

nych minerałów.  Ponieważ  nie  jest  tak  szybko przyswajana 

przez organizm jak woda alkaliczna, używa się jej do przygo-

towywania i popijania lekarstw. Można ją też wykorzystywać 

do przyrządzania jedzenia dla niemowlaków.
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Zastosowania wody o różnym pH

Woda kwaśna, pH 4,0 - 6,0

Woda kwaśna nie nadaje się do picia. Jest natomiast genial-

nym kosmetykiem. To właśnie ją nazywa się „Wodą piękno-

ści”. Wykazuje rewelacyjne właściwości ściągające. Wzmac-

nia skórę i poprawia jej barwę i regeneruje włosy. Dzięki niej 

nawet Twój zwierzak będzie miał piękną, lśniącą sierść!

Woda silnie kwaśna, pH 2,5 - 3,0

Silnie kwaśna woda, o pH niższym niż 3,0 ma potężne dzia-

łanie czyszczące i dezynfekujące. Używa się jej do czysz-

czenia blatów kuchennych i podobnych powierzchni w ca-

łym domu, a także do usuwania pestycydów, wytrzymałych 

bakterii i innych zanieczyszczeń z owoców, warzyw, mięsa, 

desek do krojenia i ścierek kuchennych.

To tylko niektóre z niekończącej 

się listy zastosowań prozdrowot-

nej wody jonizowanej! Samo-

dzielnie odkryjesz jeszcze więcej 

innowacyjnych metod wykorzy-

stania swojego niesamowitego 

jonizatora wody! Więcej infor-

macji na temat różnych zastoso-

wań wody kwaśnej i wody alka-

licznej znajdziesz na naszej stro-

nie internetowej 

blog.jonizatorywody.pl
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Wszystko w Twoich rękach!

Jonizatory wody Global Water

Przed wprowadzeniem do naszej oferty sprawdzamy i testujemy każde urządzenie. Badamy ich cechy 

charakterystyczne, producenta, opnie ekspertów i niezawodność. Zależy nam, by nasi klienci dostali 

WYŁĄCZNIE to, co NAJLEPSZE. Poniżej prezentujemy wybrane jonizatory z naszej bogatej oferty.

        Cztery modele, cztery różne urządzenia. Wybór należy do Ciebie. Wszystko w Twoich rękach!

Chanson Miracle Max Royale Lydia Turbo

Najlepsze urządzenie do ogólnego użytku w domu
Przemyślany, atrakcyjny design wylewki, 7 płyt 
tytanowo-platynowych, przepływ 4,5l na minutę.
Umożliwia wybór między 7 stopniami jonizacji wody 
w zakresie 2,7-11,3 pH.

Wyczynowy model nablatowy
Pełny zakres wody jonizowanej od 2,8-11,2 pH. 
Przepływ 3-4 l/min. 9 płyt z tytanu pokrytego 
platyną. 76 programów jakości wody.

 Revelation II Chanson Miracle Max Plus 

Wyczynowy model podszafkowy
Wygodna obsługa urządzenia przez przyciski na 
wylewce. Pełny zakres wody jonizowanej od 2,8-11,2 
pH. Przepływ 3-4 l/min. 9 płyt z tytanu pokrytego 
platyną. 76 programów jakości wody.

Kusi ceną i możliwościami
Duży zakres pH (2,9 – 11,8), łatwa obsługa, 7 płyt 
jonizujących, niewielkie rozmiary, zaufana marka.
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Global Water — Twój osobisty

ekspert do spraw wody

„Filtry do wody to nasza specjalność”

Jesteśmy jedną z pierwszych polskich firm zajmujących się kompleksowo filtrami do wody.
Od 1991 roku zapewniamy zdrowie, komfort i wygodę – dzięki czystej i smacznej wodzie.
Współpracujemy z najlepszymi światowymi producentami urządzeń uzdatniających wodę.

Filtry do wody to nasza specjalność – mamy największy wybór w Polsce!

Sprawdź pełną ofertę naszych produktów na stronie: sklep.osmoza.pl

Mamy tysiące zadowolonych klientów – zostań jednym z nich! Oferujemy do 10 lat gwarancji
oraz bardzo atrakcyjne ceny. Najlepsze produkty są objęte Gwarancją Satysfakcji.

 

Global Water Sp. z o.o.  

tel. 32 360 25 43 

sklep@osmoza.pl

sklep.osmoza.pl

Nota prawna.  

Kopiowanie treści niniejszej publikacji, powielanie jej w całości lub frag-
mentach, dalsze rozpowszechnianie, publikowanie za pomocą urządzeń 
elektronicznych, kopiujących, nagrywających czy jakichkolwiek inne wyko-
rzystywanie zawartych w niej materiałów tekstowych lub graficznych bez 
pisemnej zgody Wydawcy jest surowo zabronione.

Wydawca informuje również o bezwzględnym zakazie powielania nazw i 
znaków towarowych. Wszelkie nazwy handlowe, nazwa przedsiębiorcy, 
logo i znaki towarowe podlegają ochronie na mocy ustawy. Wykorzystanie 
tych oznaczeń  jak również jakiejkolwiek treści jest stanowczo zakazane. 

Wszystkie zawarte w niniejszej publikacji treści są objęte prawami autorski-
mi. Majątkowe prawa autorskie do zawartych w niej treści przysługują wy-
łącznie Wydawcy: Global Water Sp. z o.o.

Wszelkie naruszenia praw autorskich podlega sankcjom przewidzianym w 
Kodeksie Karnym, ustawie o prawie autorskim i prawach  pokrewnych:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 z 
późn. zm.),        

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz.553 z późn. 
zm.),         

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. 
Dz. U. 2003r. 
Nr 503 poz.1503 z późn. zm.),                                                                                     

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(tj. Dz. U. 2006r. 
Nr   90 poz. 631 z późn. zm.).

 © 2016

Wszelkie prawa zastrzeżone

Wydawca: Global Water Sp z o.o.

Wydrukowano w Polsce

sklep.osmoza.pl


