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Èista ionizirana voda za
veèjo kakovost življenja 

Spoznavajmo živo ionizirano vodo

Ionizatorji vode Alkamedi so klasiènih barvnih odtenkov. Odlikuje jih funkcionalnost ter 
prakticnost. Sodobno oblikovano ohišje daje eleganco tudi sodobni kuhinji oziroma njenim 

elementom. Svetlo temna izvedba poveèuje fokus
prostora in daje veèjo domacnost, toplino ter uporabnost.

Razlika je v èasi vode s polno v vodi raztopljenih mehurèkov aktivnega vodika. Aktivni 
vodik H- je najmoènejši antioksidant, ki veže proste radikale kisika in škodljive toksine.



Prednosti baziène vode

Vedno ista smer praznenja

Patentiran sistem avtomatske menjave polaritet elektroliznih plošè
ter iztoka vode prepreèuje nastanek oblog na elektroliznih plošèah
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Vedno ista smer praznenja
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Vhodna voda 3 lastnosti vode 7 razliènih nivojev

4. bazièni pH nivojiBazièna voda

Kisla voda

Filtrirana voda Nevtralna filtrirana voda

2 kisla pH nivoja

Izbirajmo primernejšo vodo za naše telo. Kaj je ionizator vode?

Ionizator vode je varen, nudi èisto vodo brez uporabe rezervoarja vode.

V ionizatorju vode se vhodna najprej oèisti v zelo kakovostnem filtru razliènih 
škodljivih mehanskih ter kemiènih primesi.  V elektrolitski celici se voda loèi na kislo 
in bazièno vodo, ki vsebuje poveèano koncentracijo baziènih mikromineralov Ca, K, 
Na, Mg.

Ionizator vode ne potrebuje rezervoarja vode. Po uporabi se preostanek vode izloèi 
iz naprave, notranjost pa se avtomatsko osuši. Alkamedi vsebuje patentiran sistem 
avtomatske menjave polaritet elektrod s hkratno menjavo smeri iztoka kar 
zagotavlja vedno isto smer iztoka baziène ter kisle vode. Hkrati to zagotavlja 
samoèišèenje elektrolitskih celic in daljšo življensko dobo izdelka.

Izberimo vodo z željeno pH vrednostjo

Kisla voda 
+700mV

Bazièna voda
 - 300 mV

Kisla voda z 20-30%
manj mikromineralov

Bazièna voda z 20-30%
veè mikromineralov Bazièna voda 



V vodi raztopljen aktivni vodik daje vodi moène antioksidacijske lastnosti

Kisla voda 
+700mV

Kisla voda 
+700mV

Bazièna voda
 - 300 mV

Bazièna voda
 - 300 mV

Sadju in zelenjavi z namakanjem v bazièni vodi ohranjamo svežino. Podaljšamo 
tudi èas trajanja zaradi antioksidativnih lastnosti vode, ki zavira gnitje hrane.  AKW 
voda je zelo primerna za kuhanje riža, mesa, rib... Kavi in èaju odstranjuje trpek okus 
in dodaja naravno aromo. Uporabljamo jo tudi za pripravo otroške hrane.  Uspešno 
jo uporabljamo tudi za hišne ljubljenèke.

ORP (oksidacijsko redukcijski potencial zavisi od kakovosti vira vode, temperature, hitrosti 
pretoka, pH vrednosti itd.

Ionizator
vode

Voda iz pipe
+500mV

Bazièna voda vsebuje veliko baziènih mineralov potrebnih za naše telo.

Elektroliza poveèuje koncentracijo baziènih mineralov v sami bazièni vodi.

Koncentracija baziènih mineralov je odvisna od koncentracija le teh v sami vhodni vodi ter od
moèi elektrolize same.
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Bazièna voda z 20-30%
veè mikromineralov Bazièna voda Bazièna voda 

Prednosti baziène vode

Koncentracija baziènih mineralov v bazièni vodi se poveèuje  v mejah 20-30% v 
procesu elektrolize.



Bazièno vodo priporoèamo za kuhanje, pripravo kave in èajev, pripravo sladoleda,
pri pranju hrane ter daljšemu hranjenju hrane, za dojenèke, za hišne ljubljenèke...

Sodobna družba je polna stresa, nekakovostne prehrane, 
vode, zraka, negativnih èustev... kar je še dodaten vir prostih
radikalov, superoksidov in razliènih škodljivih toksinov.

Manjše molekularne gruèe dajejo bazièni vodi veèjo moèljivost zaradi 
manjše površinske napetosti vode in je zato prehodnejša za naše celice. 

Bazièna voda je mehkejša in lažje prebavljiva, hrani daje okus in ji ojaèuje aromo.

Digitalni ionizator vode Digitalni ionizator vode 
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Manjše molekuarne gruèe baziène vode  z manjšo površinsko napetostjo vode 
poveèajo vpojnost celic in tako se poveèujejo hidracijo celic. V vodi raztopljen 
atomarni vodik H- z viškom prostih elektronov ima odliène antioksidacijske 
sposobnosti in tako veže proste radikale kisika in toksine.

Bazièna voda je mehkejša in lažje prebavljiva.

Proces elektrolize - ionizacije vode tvori visoko 
koncentracijo aktivnega vodika, ki se sprošèa v obliki 
mehurèkov in nato topi v vodi. S pitjem baziène vode 
tako uživamo bazièno vodo,  ki je odlièen  antioksidant 
ter hidrator  telesa.



Digitalni ionizator vode 
I z b i ra j m o ve d n o s a m o n a j b o l j š e

Živo vo d o - Alka me di.

Pri ionizatorjih Alkamedi izbiramo med 4 pH 
vrednostmi  baziène vode, 2 pH vrednostmi kisle 

vode in med nevtralno filtrirano vodo.
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Kozarec vo de vam nu di dr u ga ènost



Omrežna napetost: 230V/50Hz, dimenzije: 345 mm x 240 mm x 150 mm, teža: 4,9 kg. 
Dovoljen vhodni pritisk vode: 0,5 - 5 bar. Prikljuèek direktno na linijo ali pod koritom.
7 nivojev (LCD prikaz) - vrednosti izhodne vode (4 baziène, 2 kisli,  1 nevtralna direktno iz filtra). 
Enoten vklop/ izklop naprave in ventila vode in avtomatski izklop pri vodi s previsoko temperaturo.
Avtomatska zamenjava smeri iztoka vode. Brez - prekinitveno avtomatsko èišèenje celic. 5 Titan - 
Platina elektroliznih plošè. Indentifikacijski in kontrolni èip istovetnostni filtra, enostavna menjava
filtra, ikona in zvoèni indikator stanja filtra, življenska doba filtra okvirno 6,000 litrov. 

Model AMS 2000

Levi pogled

Desni pogled

Opombe:
�barva izdelka  v katalogu ni nujno enaka kot je izdelek sam,
�pred uporabo dobro preberite navodila,
�posamezne funkcije izdelka se lahko spremenijo brez vnaprejšnih najav.



UHHHH. . .

k ak o bol i

Bazièna voda vrednost i pH 9 ,5 in v isok im 
negat ivnim ORP rešuje težave k roniène 
dehidrac i je , h iperac idoze (zak isanost i 
te lesa) s labe že lodène fermentac i je . . .



Omrežna napetost: 230V/50Hz, dimenzije: 345 mm x 261 mm x 140 mm, teža: 4,7 kg. 
Dovoljen vhodni pritisk vode: 0,5 - 5 bar. Prikljuèek direktno na linijo ali pod koritom.
7 nivojev (LCD prikaz) - vrednosti izhodne vode (4 baziène, 2 kisli,  1 nevtralna direktno iz filtra). 
Enoten vklop/ izklop naprave in ventila vode in avtomatski izklop pri vodi s previsoko temperaturo.
Avtomatska zamenjava smeri iztoka vode. Brez - prekinitveno avtomatsko èišèenje celic. 5 Titan - 
Platina elektroliznih plošè. Indentifikacijski in kontrolni èip istovetnostni filtra, enostavna menjava
filtra, ikona in zvoèni indikator stanja filtra, življenska doba filtra okvirno 6,000 litrov. 

Opombe:
�barva izdelka  v katalogu ni nujno enaka kot je izdelek sam,
�pred uporabo dobro preberite navodila,
�posamezne funkcije izdelka se lahko spremenijo brez vnaprejšnih najav.

Levi pogled

Desni pogled

Model AML 3000



M amica

tudi meni

Alk amedi



K atero vodo uporabl jate za
k uhanje k os i la , èa ja , 

ze lenega èa ja , 
pranje sadja , ze lenjave. . . ?



Voda, k i 

ohranja mladost

in svež ino



Levi pogled

AMS4100S

Desni pogled

Omrežna napetost: 230V/50Hz, dimenzije: 375 mm x 257 mm x 159 mm, teža: 5,5 kg. 
Dovoljen vhodni pritisk vode: 0,5 - 5 bar. Prikljuèek direktno na linijo ali pod koritom.
7 nivojev (LCD prikaz) - vrednosti izhodne vode (4 baziène, 2 kisli,  1 nevtralna direktno iz filtra). 
Enoten vklop/ izklop naprave in ventila vode in avtomatski izklop pri vodi s previsoko temperaturo.
Avtomatska zamenjava smeri iztoka vode. Brez - prekinitveno avtomatsko èišèenje celic. 5 Titan - 
Platina elektroliznih plošè. Indentifikacijski in kontrolni èip istovetnostni filtra, enostavna menjava
filtra, ikona in zvoèni indikator stanja filtra, življenska doba filtra okvirno 6,000 litrov. 

Opombe:
�barva izdelka  v katalogu ni nujno enaka kot je izdelek sam,
�pred uporabo dobro preberite navodila,
�posamezne funkcije izdelka se lahko spremenijo brez vnaprejšnih najav.


