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Alkaliczna Woda Jonizowana Źródłem Energii
i Zdrowego Życia

BTM-3000 (model nalewowy)

Życie pełne zdrowia i szczęścia dla każdego
Właśnie to jest marzeniem Bion-Tech.
Bion-Tech przez dekady aktywnie angażuje się w badania naukowe,
produkcję i sprzedaż Systemów Jonizacji Wody. Posiada wieloletnie
doświadczenie oraz uznanie w swojej dziedzinie, dzięki czemu może
zagwarantować klientom produkty najwyższej jakości.

Biontech w całości poświęca się badaniom, produkcji i sprzedaży systemów jonizacji wody.
Bion-Tech jest profesjonalną firmą, która od dziesiątek lat zajmuje się badaniami, produkcją i sprzedażą
systemów jonizacji wody i stała się globalną firmą, która może pochwalić się największym zakresem
sprzedaży, największą skalą produkcyjną i najwyższym poziomem zaawansowania technologicznego
w swojej dziedzinie.

Lider Potencjału Technologicznego (30 różnych patentów)
Bion-Tech inwestuje 50% swoich zysków w R&D (prace badawczo-rozwojowe), aby projektować jak
najlepsze produkty. Może pochwalić się najwyższym poziomem technologicznym w przemyśle,
z prawem własności do ponad 30 różnych patentów w dziedzinie systemów jonizacji wody.

Kompleksowa, Dożytwotnia Obsługa Klienta

Bion-Tech gwarantuje kompleksową, dożywotnią obsługę klienta. Zapewnia przyjazną atmosferę oraz
sprawne i perfekcyjne przeprowadzenie każdego klienta przez procesy instalacji, wymiany filtra oraz
serwis.

Bion-Tech, Marka Rozpoznawana na Całym Świecie
Bion-Tech eksportuje swoje produkty na największe światowe rynki, takie jak Ameryka Północna,
Europa oraz do Japonii, kraju dominującego w dziedzinie Systemów Jonizacji Wody, a dzięku
pozytywnym zaliczeniu UL, CE i otrzymaniu certyfikatu ISO 9001 cieszy się ogólnoświatową reputacją
firmy reprezentującej Koreę w dziedzinie Systemów Jonizacji Wody.

www.biontech24.pl

4 Typy Wytwarzanej Wody w Jednym Urządzeniu
Jonizator wody BION-TECH sprawi, że z przeciętnej wody miejskiej będzie w stanie wytwarzać 4 rodzaje wody jonizowanej. Dzięki
procesowi elektrolizy woda staje się jonizowana, tworząc wodę alkaliczną, która może być stosowana do picia lub gotowania oraz
kwaśną wodę jonizowaną, która jest naturalnym środkiem działającym ściągająco, stosowaną do włosów i pielęgnacji skóry.
Po dodaniu niewielkiej ilości soli jonizator wytworzy wodę silnie kwaśną, która sterylizuje wirusy i batkerie oraz wodę alkaliczną o
wysokim pH do mycia i czyszczenia.

Jak wytwarzać wodę silnie kwaśną
Dodatek			

O.R.P. (Potencjał Redukcji Utleniania)

Sól

Czas nastawienia

Około 20 min

Woda

Woda Silny Kwas

Silna Woda Redukcyjna

Pojemność
pH

Około 2.5		

O.R.P
(Redox)

Zastosowanie

Około 11.4

Powyżej + 1,200mV
Zawiera chlor
20ppm up		

Poniżej -650mV

Antybakteryjne
Sterylizacja
Czyszczenie

Neutralizacja
Usuwa plamy oleju
i kawy, czyszczenie
zamiast detergentów

Właściwości Wody Silnie Kwaśnej

■ Sól (Czystość powyżej 99%)

Jak wytwarzać wodę jonizowaną do picia
Czas nastawienia

● Wspaniałe właściwości sterylizujące
● Przyjazna dla ludzkiego ciała
● Brak efektów ubocznych
● Brak zapachu
● Wspaniałe właściwości dezynfekujące

Około 10 min

Woda

Woda Kwaśna

Woda Alkaliczna

Pojemność
pH
O.R.P
Zastosowanie

Redukcja oznacza dodanie elektronu (e+).
Utlenianie oznacza usunięcie elektronu (e-).
Redukcja poprzez dodanie elektronu przechowuje energię
w zredukowanym związku. Utlenianie poprzez usunięcie elektronu
uwalnia energię z utlenianego związku.
Zawsze gdy jedna substancja jest redukowana, inna jest utleniana.
Jednostką miary utleniania oraz potencjału redukcji jest mV.
Woda kwaśna jest przedstawiana w +mV, a woda alkaliczna
w -mV.
"+" wskazuje siłę utleniania innej substancji, natomiast "-" siłę
redukcji innej substancji.

Około 5.5 		

Około 9.2

Powyżej +600mV

Poniżej -200mV

Środek działający ściągająco
Pielęgnacja skóry/włosów

Picie
Gotowanie

Woda Alkaliczna o Dużej Sile Redukcji
● Neutralizowanie wolnych rodników, które są uważane
za główną przyczynę starzenia i mutacji komórek.
● Neutralizowanie o dużej sile redukcji z aktywnym H2O
usuwa bakterie kwasu mlekowego w jelitach.
● Silne właściwości rozpuszczania
● Małe cząstki wody

Właściwości Sterylizujące Wody Silnie Kwaśnej pH 2.5
Bakteria		

Ilość Bakterii

Woda Silny Kwas

Heksamina

Etanol

Staphylococcusaureus

1.5 x 103 CFU/ml

W ciągu 30 sek.

W ciągu 30 sek.

W ciągu 30 sek.

E. coli

1.3 x 103 CFU/ml

W ciągu 30 sek.

1.2 x 103 CFU/ml

W ciągu 30 sek.

W ciągu 30 sek.

W ciągu 30 sek.

W ciągu 30 sek.

W ciągu 30 sek.

1.3 x 103 CFU/ml
1.6 x 103 CFU/ml

W ciągu 30 sek.

W ciągu 30 sek.

W ciągu 30 sek.

1.2 x 103 CFU/ml

W ciągu 30 sek.

Shigella

W ciągu 30 sek.

40 min.(niesterylizowalne) 90 min.(niesterylizowalne)
W ciągu 30 sek.

● Analiza wyników po 30 sekundach od umieszczenia bakterii w wodzie silny kwas, heksaminie i etanolu

W ciągu 30 sek.

Nasze ciało pragnie heksagonalnej alkalicznej wody jonizowanej.
Alkaliczna Woda Jonizowana BION-TECH - Woda z Dużym Potencjałem Redukcji ORP
Podczas elektrolizy wody, gdy cząstki wody poddane hydrogenizacji stają się mniejsze i heksagonalne, wytwarza się wtedy
heksagonalna alkaliczna woda jonizowana. Ta nowo wytworzona substancja ma potencjał, który sprawia, że utlenione
komórki powracają do swojej pierwotnej, zdrowej postaci. Heksagonalna alkaliczna woda jonizowana usuwa wolne rodniki,
które są główną przyczyną starzenia się organizmu, czyli efektywnie chroni przed chorobami starczymi.

Bogata w minerały Alkaliczna Woda Jonizowana BION-TECH
Minerały są jednym z pięciu podstawowych elementów w naszym ciele i pełnią ważną role w funkcjach fizjologicznych
i metabolicznej aktywności naszego ciała. Podstawowymi minerałami są Ca, Mg, K, Na, P, S, Fe, Cu, I, Mn, Co, Zn. Woda
jonizowana wytworzona jonizatorem BION-TECH jest bogatą w minerały heksagonalną alkaliczną wodą jonizowaną
zawierającą naturalnie występujące minerały, które uchronią Cię przed chorobami starczymi.

Witalna Woda "Heksagonalna Alkaliczna Woda Jonizowana", Dlaczego jest dobra dla naszego ciała?
80% chorób ludzkich jest bezpośrednio powiązanych z pitą wodą. Oświadczenie WHO (World Health Organizantion) Doprowadzanie czystej i witalnej wody pitnej chroni miliony ludzkich żyć przed chorobami. Przypomina nam jak istotna jest
woda, którą pijemy. Nasza heksagonalna alkaliczna woda jonizowana posiada wiele cząstek wody o kształcie
heksagonalnych pierścieni i zawiera znaczne ilości naturalnie występujących minerałów.

Wspaniałe Wchłanianie Heksagonalnej Alkalicznej
Wody Jonizowanej BION-TECH
W wyniku badań nad cząstkami wody magnetycznym
rezonatorem, odkryto, że cząstki wody nie pozostają
w p o j e d y n c z y c h m o l e k u ł a c h , a l e f o r m u j ą si ę
w dynamiczne grupy co najmniej 5 molekuł. Jako,
że mniejsze cząstki wywołują dużo aktywnego tlenu,
świetnie się wchłaniają, dlatego też w efekcie wolne
rodniki są usuwane z naszego ciała, a metabolizm
zostaje ulepszony.

Funkcjonalna Woda
Nie potrafimy wyobrazić sobie naszego życia bez wody.
Jakiego typu wodę pijesz codziennie?
Pijesz przegotowaną wodę? Pijesz przefiltrowaną wodę?
Uważasz, że to zdrowe?
Czy nie pijesz przypadkiem zwyczajnej wody?
Era podkreślania, że woda powinna być po prostu czysta
jest już za nami.
Żyjemy w nowym okresie, w którym woda nie tylko
powinna być czysta, ale i funkcjonalna, by zapobiegać
i leczyć choroby.
Nasza heksagonalna alkaliczna woda jonizowana
od BION-TECH jest bezpieczną, czystą i funkcjonalną
wodą.
Wodą, która wyleczy i ochroni Cię przed chorobami.

Jak Używać Wody Jonizowanej.

Jak używać wody alkalicznej
● Gotowanie ryżu
Spróbuj ugotować ryż po uprzednim moczeniu go w wodzie alkalicznej przez 30~ 60 minut.
Ryż gotowany w wodzie alkalicznej będzie lśniący, smaczny i świeży przez długi okres czasu.
● Przygotowywanie kawy i herbaty
Pomaga usunąć gorzki smak kawy oraz cierpki smak czarnej herbaty, jak i również wzbogaci mało intensywny smak oraz niezwykły aromat czarnej herbaty.
● Intensywne picie alkoholu i kac
Nie odczujesz kaca, jeżeli wypijesz mocną alkaliczną wodę jonizowaną, najlepiej 2-3 szklanki wody przed snem i rano przed śniadaniem.
● Po wysiłku fizycznym
Po wysiłku fizycznym, drobne cząstki wody alkalicznej są bardzo szybko wchłaniane przez komórki, co pomaga w regeneracji organizmu.
● Rośliny
Jeżeli nasiona zostaną nawilżone wodą alkaliczną przed zasianiem, polepszy się tempo kiełkowania. Nawet w przypadku podcinania lub przeszczepiania łodygi,
rośliny lepiej się zakorzenią. Jeżeli woda zostanie zaaplikowana roślinom ozdobnym, ułatwi to wzrost korzeni. Woda alkaliczna neutralizuje też glebę kwaśną i
efektywnie wspomaga rozwój roślin, które lubią alkaliczną (zasadową) glebę.
● Warzywa, owoce
Owoce i warzywa myte w wodzie alkalicznej będą świeższe przez dłuższy okres czasu.
● Ryby, warzywa o nieprzyjemnym zapachu
Wystarczy wymoczyć je w mocnej wodzie alkalicznej przez około 20-30 minut, a nieprzyjemny zapach gotowanych warzyw i ryb zostanie zredukowany, czyniąc
je bardziej miękkimi i smacznymi.
● Mleko w proszku dla niemowląt
Po wymieszaniu z wodą alkaliczną, mleko w proszku będzie zdrowszym posiłkiem dla niemowląt.
● Alkohole, koktajle
Alkohole staną się lekkie i delikatne. W przypadku robienia koktajlów z lodem z wody alkalicznej wzgbogacisz i polepszysz ich smak.

Jak używać wody kwaśnej

● Kąpanie i mycie twarzy
Jonizowana woda kwaśna jest środkiem działającym ściągająco, korzystnie wpływającym na skórę twarzy i ciała.
Kwaśna woda używana do spłukiwania mytych włosów zneutralizuje alkaliczność mydła, co pomoże cieszyć się lśniącymi włosami przez długi czas.
● Pielęgnacja kwiatów
Rozcieńczona (1:2) kwaśna woda, aplikowana do obciętych części kwiatów pomoże utrzymać je świeże przez dłuższy okres czasu.

Jak używać wody silny kwas
1) Zastosowanie medyczne
● Dezynfekcja ran lub schorzeń
(w tym ran cukrzycowych)
● Przemywanie zapalenia spojówek
● Płukanie jamy ustnej
● Przemywanie oparzeń
● Czyszczenie narzędzi operacyjnych

2) Jedzenie i higena kuchenna
Minerały w Wodzie Jonizowanej
● Sterylizacja narzędzi kuchennych takich
Woda
Woda
jak deska do krojenia, ręcznik do naczyń itd.
Element
Użytkowa
Alkaliczna
● Mycie owoców, warzyw, ryb i mięsa
Wapń
● Usuwanie zapachu z rury ściekowej
Magnez
● Do surowego mięsa, aby zapobiec zepsuciu
3) Pielęgnacja kwiatów
Sód
4) Choroby skóry, płukanie włosów
Potas
5) Uprawa warzyw

Woda
Kwaśna

● Bion-Tech Co., Ltd - firma aktywnie zaangażowana w badania badawczo-rozwojowe dla satysfakcji swoich klientów.
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