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INTRODUÇÃO À PARTE 1
Há 200 anos a água costumava ser
uma bebida para a classe baixa. Era
necessário que a mesma fosse fervida antes de ser ingerida sem que
houvesse risco.
Nos dias de hoje, a maioria das
águas que saem pela torneira passam por tratamento.
Raramente duvida-se que os provedores de água potável lidam com
esta “nutrição melhor controlada”
seguindo as regras estabelecidas. A
dúvida é aplicável às regras que eles
seguem. Quem requer limites mais
estritos às regras, não evitará ter um
filtro de água. Além disso, procedimentos têm sido desenvolvidos para
a vitalização, nos quais a água da
torneira tornou-se uma bebida com
um melhor sabor.
Há uma fascinante quantidade de
métodos de tratamentos através da
água e aparelhos que fisicamente,
quimicamente ou eletricamente ele© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

vam o ato de “beber” a uma nova
dimensão.
Além disso, há muito misticismo no
mercado da água. Aqui eu gostaria
de oferecer uma visão geral sólida
para você saber qual se ajusta melhor ao seu propósito.
Quando tomei a decisão em 2004
de me mudar para a Baixa Baviera, Bad Füssing, a fim de desenvolver métodos modernos de terapias
e manutenção da saúde com o Dr
Walter Irlacher, já conhecido por
processos de dês-acidificação e apresentando-o no livro “Service Handbuch Mensch” ( Manual de serviços
para humanos), eu não tinha conhecimento de que há 70 anos, em
minha cidade natal Munique, a primeira fábrica havia sido construída
pelo pelo engenheiro Alfons Natterer
para a produção de água eletroativada, uma invenção que cristalizou
a fundação do nosso livro.
INDEX

A tecnologia de ionizar a água, desenvolvida por Natterer, sumiu para
o extremo oriente sem deixar rastro
após do seu falecimento em 1981, e
finalmente retornou a Alemanha em
2004.
Em 2008, o engenheiro Dietmar Ferger e eu escrevemos um livro que é
dedicado exclusivamente a esse assunto: “Beba Alcalino Você Mesmo !
Um guia para água alcalina ativada.”
Após 8 anos de aprofundada pesquisa, eu posso apresentar hoje uma
forma compreensiva do porquê dessa invenção ser tão importante e
porque você deveria estar lidando
com isso. Nós precisamos de uma revolução na forma de beber água.
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Tratamento através da ingestão de água 1
Água normal
Chuva, água parada,
água subterrânea, poço,
nascente, água de degelo
Água de serviço, oceano,
água de banho

Água potável, água mineral, água
medicinal, lençol freático
Filtros de água, osmose reversa
Vórtice de água,
Enriquecimento de
oxigênio
Tratamento sem base
científica, mágico
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente
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Ativação química
Minerais alcalinos

Hidrogênio
produzindo
minerais.
Especialmente
Magnésio metálico
Baixa
concetração de
lixívia até pH 8 pH 12

Fumigação com
H2
"Borbulhas-H2",
"Água rica em
hidrogênio"
Nunca alcança
saturação-H2
completa, se
dissolvido o
oxigênio não será
removido.

ORP
correspondente ao
valor de pH
segundo a equação
de Nerst

Electrolytical activation
Enriquecimento com H2 e O2 a uma

proporção de 2:1 em uma celula de
compartimento-1

H2 dissolve-se mais rápidamente na
água do que O2. É por isso que o ORP
diminue primeiro, criando uma assimchamada "água rica em hidrogênio"

Por outro lado depois de alguns
minutos, o O2 também é
enriquecido, aumentando o ORP
novamente. Portanto com este
método uma saturação máxima de
hidrogênio (1,5 mg/l) não pode ser
alcançada.
O equilíbrio de íons não muda.
Mas as borbulhas de CO2 saem e
aumentam o valor do pH
ligeiramente.

Sem exesso de
OH-íons
INDEX
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Tratamento através da ingestão de água 2
Ionizador de água (ativação elétrica com eletrólise-diafragmática)
Água alcalina ativada com um
máximo dissolvimento de H2
em um compartimento de
catódio>1,5 mg/l

Água ativada ácida com
dissolvimento máximo de O2.
No compartimento anódico.

"Alcalino ionizado", "alcalino
reduzido", "eletrolizado
reduzido", "água viva"
antioxidante

Água oxidante, "água ácida
ionizada, "água morta",
(não potável)

Marcas registradas:
"Kangenwater",
"Aquavolta", "Tventwater"

Subproduto de um ionizador de
água para fins de limpeza,
quidados com a pele, irrigação de
plantas

Removimento de ânions
e O2. . ORP negativo
valor de pH 8,5 - 10

Remoção de cátions e H2. ORP
positivo, valor de pH 3,5 - 6,5

Aumento de cátions,
especialmente Ca2+, Mg2+
passando através do
diafragma do
compartimento anódico

Aumento de ânion passando
através do diafragma do
compartimento catódico

©
KH Asenbaum:
Água Ativada
Eletricamente
Edições
impressas
disponíveis
em www.quantomed.com
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água (ativada eletro-químicamente) AEQ
Eletrólise diagragmática com adição de sal
Dissolvimento de
gordura, água
alcalina forte
funcional não
cáustica (Católito)
com ORP
extremamente
baixo, abaixo de
-800 mV (CSE) e
valor de pH >11,4
mata germes
seletivamente pela
decomposição da
membrana celular

Água funcional
adstringente, ácidodesinfectante, mas não
corrosiva
(anólito) com ORP
extremamente alto até
+1200 mV (CSE) e
valor de pH 1,5-3
germicida forte
pelo ácido
hipocloroso

Anólito neutro é também utilizado na
agricultura e criação de gado
Útil para todo fim higiênico e também
para algumas terapias medicinais.

Die aktuellen Buchausgaben erhalten Sie bei www.wasserfakten.com

8

ÁGUA- VIDA E SÁUDE

cisamos acima de tudo é de hidrogênio. É por isso que o carbono
é eliminado o mais rapidamente
possível por exalar aproximadamente 1 quilograma de dióxido de
carbono.

ÁGUA – DE QUE FORMA?
ÁGUA - OS FATOS
•

Se a maior parte da massa em
nosso corpo não consistisse de
água, então logo morreríamos.

•

A água deve ser continuamente
reposta. Por nenhuma molécula
manter-se por mais de duas semanas no corpo.

•

•

Portanto uma reposição diária de
água é calculada a 0,34 litros por
cada 10 quilos do corpo.
Se alguém pesa 70 kg, por exemplo, então 2,38 L de água deve ser
reposto no corpo. A maneira como
decidimos fazer isso, influencia
nossa saúde tremendamente

© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

•

Mesmo alimentos vivos, especialmente frutas e vegetais, consistem
predominantemente de água. Ainda assim nós nunca poderemos
comer o suficiente para repor a
água da qual precisamos. Além
do mais, não deveriamos comer
tanto sendo que nosso estilo de
vida sedentário não exige uma
dieta rica em calorias. Obesidade
é um dos maiores riscos a saúde
de nossos tempos.

•

Alimentos sólidos são especialmente necessários para ganhar
energia. Que é ganha através da
metabolização dos carboidratos.

•

Carboidrato é composto de carbono e hidrogênio. O que preINDEX

•

Dióxido de carbono é um gás
mortífero porque em grandes
quantidades super acidifica o
corpo. Isso ocorre constantemente
quando nós queimamos os carboidratos da nossa comida com o
oxigênio inalado. Para exalar isto,
seus pulmões precisam de 0,5 litros de água diariamente.

•

Se nós consumirmos bebidas gaseificadas,
sobrecarregaremos
nosso organismo posteriormente.
Este é o caso com as bebidas gaseificadas, especialmente as limonadas adoçadas que são especialmente ricas em carboidratos.
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UMA HISTÓRIA CURTA
DE ÁGUA POTÁVEL

•

Atualmente nem mesmo a água
da chuva é recomenda para
beber: Químicos venenosos e
outros contaminantes são espalhados pelo ar e quando são lavados pela chuva, esta água poluída e acidificada põe em risco
oceanos, corroem recifes de corais e matam florestas.

© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

•

Somente no século XIX o tratamento curativo através da ingestão da água tornou-se popular. O farmacêutico Struve vendeu água curativa artificial por
toda a Europa.

•

No século XX a tecnologia moderna permitiu o desenvolvimento, tratamento e engarrafamento
de água potável.

Água potável, culturalmente, não é
mais antiga que 200 anos.

INDEX
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ÁGUA NÃO É UM ELEMENTO
Pouco antes da revolução francesa Antoine de Lavoisier
virou o conhecimento que a ciência possuía em relação
a água até então de ponta cabeça. Água não era um
elemento clássico, algo previamente acreditado: ela é
hidrogênio combustionado graças ao oxigênio. H2O é
uma formula onde dois gases liberam energia e ligam-se
como uma molécula, que dependendo da temperatura
existe em um estado sólido, líquido ou gasoso. A importância da descoberta de Lavoisieres foi que a água poderia voltar a dividir-se a seus dois componentes básicos
com um grande estoque energia térmica. Isso é uma chamada termólise. Atualmente nós sabemos da pesquisa
feita por Gerald Pollack, de que pequenas quantidades
de energia térmica infravermelha cria estruturas específicas, assim chamadas zonas de exclusão, nas quais a
água pode limpar-se de substâncias desconhecidas.
Antes de Lavoisier, Alessandro Volta desenvolveu a primeira bateria no ano 1800 Johann-Wilhelm Ritter mostrou
como a água pode ser repartida em gases com a baixa corrente desta bateria através da eletrólise da água.
Consequentemente, ele também produziu água com estes dois gases através da ignição. Alessandro Volta notou
que: mesmo o nível de pH foi modificado por causa da
eletrólise contudo ele não prosseguiu.

© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente
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polo positivo - polo negativo			
Indicador pH 7 (verde), pH 5 (amarelo), pH 9 (roxo)

ÁGUA PODE ARMAZENAR ELETRICIDADE
Vasily Petrov desenvolveu em 1802 a eletrólise diafragmática. Uma membrana posta entre os dois polos permitiu que dois tipos de água fossem produzidos: alcalina no
polo negativo e ácida no polo positivo. Os eletroquímicos
ficaram espantados com as possibilidades desta simples
tecnologia. Contudo ninguém viu esta criação como sendo água potável.
Somente a partir dos 1930‘s o engenheiro de Munique Alfons Natterer produziu uma água eletrolítica para o „tratamento de doenças metabólicas“. Nos anos seguintes
muitas propostas operacionais de água alcalina e também de água ácida foram investigadas.
Em 1966 o primeiro “ionizador de água doméstico“ foi
desenvolvido por Yoshimi Sano, para fazer água alcalina
você mesmo. Para isso, armazena energia na forma de
gás hidrogênio dissolvido e tem um efeito antioxidante.
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ELETRÓLISE DA ÁGUA

Mais
Ácidos

Mais
Bases

Corrente de elétrons sobre íon
Menos
Elétrons
(+) ORP

Diaphragm

Polo positivo
ânodo

O valor de pH de uma água com um
pH neutro pode ser aumentado com
a eletrólise até pH 12,9. Por exemplo, na Alemanha um valor máximo
de pH 9,5 está aprovado. Portanto
cada ionizador pode ser configurado de modo que o máximo valor de
pH bebível não é excedido.
Polo negativo
Cátodo

Mais
Elétrons
(-) ORP

Eletrólise diafragmática ocorre em um ionizador de água. Uma corrente direta circula do polo negativo ao polo positivo, por meio da qual os elétrons
fluem sobre os íons dissolvidos na água. A água na câmara de cátodo tornase alcalina e rica em elétrons (H2 saturado) por causa de diferentes processos
eletroquímicos que acontecem . Na câmara de ânodo oposta ela torna-se
ácida e pobre de elétron (O2 saturado), que é notado na mudança do Potencial de Redução/ Oxidação (ORP).
O ORP negativo supre a água alcalina ativada com propriedades antioxidantes, na câmara de cátodo. O motivo para isso é o gás hidrogênio dissolvido.
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente
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Mesmo que inadvertidamente o limite de 9,5 pH for excedido, a água alcalina não é uma substância prejudicial, nem é cáustica como uma lixívia
química com o mesmo valor de pH.
Mesmo água ativada extremamente
ácida com um valor de pH 2,5 não
ataca o corpo, se comparado ao
ácido do estômago com um valor
de pH de 2,5 é somente um fraco
tampão. 6)
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VALORES DE PH
Ou se uma soda cáustica tivesse muitos Na + íons.

Ácidos químicos e bases
Excesso de íons H3O + & resíduo ácido Excesso de OH- íons & resíduos de
comparado a OH- íons e resíduos de so- soluções cáusticas (por ex.:. Na+,K+,
Mg++, Ca++) comparado a íons
luções cáusticas.
H3O+ e íons & resíduo ácido.

Excesso de íons H3O + sem resíduo ácido Excesso de OH-íons sem um
comparado a OH-íons e resíduos de so- resíduo de soluções cáusticas
luções cáusticas.
comparado a íons H3O + &

resíduo ácido.

Água eletricamente ativada ácida e alcalina

Com a eletroliticamente adquirida água ativada alcalina e
ácida, aqueles ácidos e sodas cáusticas estão apenas disponíveis se eles já existirem na fonte da água. Isso seriam
quantidades muito limitadas, uns poucos miligramas/litro.
Contudo água eletroativada da torneira não pode causar
nenhum dano externo ou interno a seu corpo.
O gráfico abaixo mostra soluções aquosas fortes e fracas. O mesmo valor de pH pode indicar muitos diferentes
efeitos.
> Suco Gástrico a soda
cáustica fraca.

Todas as soluções aquosas, inclusive lixívias químicas e ácidos, possuem um valor específico. O valor de pH é uma escala logarítmica de 1 a 14, a quantidade de íons H3O+ em
proporção aos OH- ions. Com um pH 7 a proporção é 1:1.
Com um pH 6 a proporção e 10 : 1, com um pH 8 ela é 1:10.
Cada nível do pH é um múltiplo de 10. Com um pH 10 a proporção é de 1:10 milhões. Com um pH. 1 ela é 10 milhões:1.

Por conseguinte o valor de pH de uma solução aquosa depende da proporção e não é um valor absoluto. A natureza e força de um ácido ou base (lixívia) é definido pelo
assim chamado resíduo ácido ou base. Por exemplo, se o
ácido clorídrico possuísse muitos Cl- íons a sua disposição,
então ele seria corrosivo.
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

> Coca cola a fermento
em pó 		
> Água ativada ácida a
alcalina:		
- Água dura da torneira
- Água leve da torneira
- Água deionizada

Do topo ao fundo pode-se ver soluções tampão muito fortes e muito fracas em cada caso com o mesmo valor de
pH, simbolizando com a cor, intensidade. Quanto menos
minerais disponíveis, mais fraco o tampão.

INDEX
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MÉDIA
DOS
DE CusTOMARy
PH DAS BEBIDAS
COMUNS
AvERAgE
pHVALORES
vALuEs OF
DRINks
AverAge pH vAlues of customAry drinks
Água ativada alcalina concentrada somente para diluir
Água alcalina eletrolizada como cura potável para certas terapias
Água alcalina eletrolizada com observação terapeutica

Limite oficial máximo para água potável pH 9.5
Água eletrolisada alcalina para ingestão
ilimitada.

Água alcalina mineral sem ORP negativo
Clara de ovo

Água alcalina eletrolizada para iniciantes
Água do rio INN entre Rosenheim/Passau

Anisschnapps (Ouzo)

Água alcalina mineras sem gás

Caldo de vegetais
Vodka
Leite materno durante amamentação
Água média da torneira
Substituto do leite materno em pó com água eletrolisada ativada
Chá Sencha
Água mineral sem gás
Leite organico de criação na montanha 3,5 %
Chá do café da manha
Vitamina de espinafre
Leite de coco
Sumo de chucrute
lleite UHT de baixa caloria
Água da chuva da cidade de munique
Baby
milk
products
fsuco de cenoura frescocafé árabe instantâneo
Água minaral média com gás

Limite oficial mínimo para água potável pH 6.5
Água de osmose reversa

Café expresso
Café de filtro

Água mineral com gás

sumo de cebola
Suco engarrafado de cenoura com mel

Sumo de vegetais
Leite desnatado
Sumo de damasco t
Suco de tomate
Kefir
Suco de laranja
Vinho branco seco
Bebiba isotonica para sportSumo de melão
Cha de limão
Manga/kiwi/banana
Suco de abacaxi
Vinho tinto seco
Suco
de
maçã
Chá
de
fruto
da
roseira
Suco de cranberry
Vinho branco meio seco
Chá gelado
Vinho branco suave
Espumante
Bebida
Vinagre balsamico
Limonada
Vinagre
Cola light
Sumo
de
limão
Cola mix
Cola classica
Vitamina de Blueberry
Cerveja sem alcool; lager

Cerveja de exportação Cerveja pilsen
Cerveja de trigo

pH

pH
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente
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BEBENDO ALCALINO
Dietas excessivas e insalubres são um motivo importante para problemas relacionados com a acidificação. De
acordo com o Dr. Walter Irlacher, bebidas são muito subestimadas quanto a fatores de hiperacidez.
Frequentemente, mais de metade das calorias ingeridas
consistem de açúcar – ou bebidas alcoólicas. Ao substituir
algumas dessas por água alcalina ativada não somente
poupa-se o corpo de uma ingestão muito elevada de calorias, mas também da carga ácida.
Diferentes bebidas ácidas diárias com um valor de pH similarmente baixo, são muito variadas no que diz respeito
a seus tampões ácidos. O Instituto Federal Alemão para
Análise De Risco (BfR) relatou isso. Cientistas suíços determinaram quanta soda cáustica seria necessária (acidez titulável), para neutralizar estas bebidas a pH 7.
Bebida			
Apple juice		
Orangina		
Rivella Blue		
Sinalco			
Fanta® Laranja		
Sprite®			
Suco de laranja		
Isostar orange		

pH
3.44
3.20
3.75
2.91
2.86
2.79
3.77
3.58

© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

Volumetria total
4.10			
3.50			
2.30			
2.83			
4.18			
2.82			
5.95			
1.57

Surpreendentemente, o gráfico volumétrico abaixo à esquerda mostra que bebidas naturais como suco de maçã
ou laranja requerem uma quantidade significante de bases
para que seja neutralizada a sua acidez. Uma maçã por dia
pode ser considerada saudável - 10 maçãs em um litro de
suco de maça provavelmente não são.
Em nosso teste uma Coca Cola® (pH 2,7) poderia ser neutralizada com água da torneira de Munique a pH 7 com 32
vezes a mesma quantidade. Com água alcalina ativada da
mesma fonte, nós precisaríamos somente 16 vezes daquela
quantidade.
Dentro da conhecida bebida ácida de cola, há também
uma diferença considerável com o ORP.
Valores médios medidos (ORP em mV/CSE):
Marca				
Coca Cola® Clássica		
Coca Cola® Zero		
Bionade® Cola			

INDEX

pH
2,7
3,3
3,6

ORP		
+263		
+214			
+081

15

BEBENDO ÁCIDO

				
				

BEBER E STRESS

		

Jure por Deus: Se você estiver novamente numa situação muito estressante, se o trabalho ficar muito fora
de controle, o que você faz para
acalmar-se?
Você pega outro café da máquina automática de vendas?			
Você prefere saciar a sua sede com
uma coca ou alguma bebida energética para durar o resto do dia?		
Você bebe um copo de chá forte?
Você bebe um gole grande de uma
cerveja pequena?
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

E se você pensar em água: Qual você
escolheria nesse momento? Com gás
ou sem?
Ácido carbônico é formado com dióxido de carbono dentro d’água. A morte
no porão para fermentação de cerveja
é fundamentada no efeito do dióxido
de carbono. Ele é um gás anestésico e
é usado por exemplo, em matadouros.
Seu efeito calmante é a prova de falhas. Efervescência é um calmante
seguro.
INDEX

Dióxido de carbono (CO2) também alivia a indústria da água. Eles comprimem
este gás residual às toneladas em seus
produtos.
Porque o venenoso CO2 mantém a água
livre de germes por mais tempo. Assim
ela pode ser armazenada por mais tempo
e transportada posteriormente. Durante o
transporte mais CO2 é produzido. Contudo marcas internacionais devem vender
mundialmente, para que sejam válidos os
gastos com publicidade.
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ÁGUA MINERAL
Devido ao peso durante a transportação a água mineral é engarrafada
em garrafas plásticas.
O lixo que vem desses produtos, acumulam-se em praticamente todos os
oceanos – As consequências do impacto na cadeia alimentar não é nem
mesmo previsível.

Água mineral tem um valor maior do
que a água da torneira?
O Decreto da Água Potável é significantemente mais estrito do que as regulamentações da água mineral.
Somente poucas águas minerais no
mercado seriam encontradas dentro
dos padrões de água potável. Mesmo
água sem gás e muitas águas terapêuticas não estariam.
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente
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Consumidores com consciência optam
por água mineral em garrafas de vidro. Arrastar estes engradados por aí
deve valer para o ramo ortopédico.
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ÁGUA TERAPÊUTICA

Foto: Sigismund v. Dobschütz

No século XIX, como as curas bebíveis
tornaram-se populares, alguém foi
mais generoso que nos dias de hoje ao
lidar com empacotamento e envio de
uma cara água terapêutica. Garrafas
feitas de barro cozido eram utilizadas
na maioria das ocasiões.

© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

Cerâmica ainda é inserida em filtros de alta qualidade porque ela dá
poucas chances de sobrevivência a
germes patogênicos. Cerâmica emite
calor infravermelho que permite que
a água tenha maiores estruturas hexagonais de zonas de exclusão. Isso nós
sabemos graças a pesquisa feita por
Gerald Pollack. E parece dar um sabor melhor a água. Além disso, água
de cerâmica permanece “fresca” por
mais tempo.
Outro método do século XIX foi inventado pelo farmacêutico Friedrich
A. Struve. A famosa água terapêutica
com sua composição de minerais. Ele
a reestruturou e serviu em instituições
de curas bebíveis de Londres a St. Petersburgo com um enorme sucesso
econômico.
Entretanto no século XX foi estabelecido que não somente os minerais são
responsáveis pelo efeito curativo, mas
também os parcialmente muito voláteis
gases dissolvidos.
INDEX

Estes gases escapam de nossas modernas garrafas plásticas em particular, muito rapidamente logo após serem enchidas. As garrafas encolhem,
e nós sabemos hoje, que sobretudo
o valioso hidrogênio escapa, o qual
é muito típico em águas terapêuticas
frescas.
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HIDROGÊNIO COMO UM GÁS MEDICINAL
Nos anos 70, Vitold Bakhir descobriu propriedades aparentemente anormais na água eletrolizada. Isso levou a um gigantesco projeto de pesquisa da água na antiga União Soviética. Foi descoberto que algumas águas naturais, as quais eram
consideradas extraordinariamente saudáveis tinham as mesmas propriedades. O ORP. Um parâmetro elétrico que até
então não havia sido observado na água antes daquele tempo. No passado a mudança no pH e conteúdo mineral era
a única coisa abordada. Este extraordinário ORP não podia ser calculado com as formulas químicas conhecidas naquela
época porque a relação entre pH e ORP era diferente.
Mas Bakhir não abriu um novo campo na química, com ele alegou. Ele não havia calculado que hidrogênio com um ORP
de 0 mV (E0) teria uma influência notável no ORP da água restante se dissolvido nela. Hidrogênio dissolvido simultaneamente representa o mesmo papel, especialmente se o equilíbrio normal entre hidrogênio e oxigênio for modificado pela
eletrólise diafragmática de uma maneira ou de outra.

Quantidade de radicais livres em percentual

No fim dos anos 90 um grupo de pesquisa japonês, liderado por Sanetaka
Shirata, descobriu que hidrogênio dissolvido é especialmente responsável pelo
efeito terapêutico da água em geral. 10. Eles compararam água natural medicinal-terapêutica com a produzida artificialmente água alcalina eletrolizada rica
em vitamina C. As duas têm um efeito antioxidante em radicais livres que causam
doenças.
A prova de que radicais livres foram vasculhados pelo hidrogênio atômico (H) foi obtida em 1997.

© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

Vit. C solution

Alkaline ionized

Nordenau (D)

Hita (Japan)

Tracote (Mexico)

Mineral water A

Mineral water B

Tap water

Grupo de controle

Em 2008 Shigeo Ohta acrescentou a prova de que o hidrogênio gasoso (H2) possui uma função seletiva para
vasculhar o mais perigoso radical livre, que é o radical hidroxila. 11). Além disso o H2 é capaz de recarregar
naturalmente antioxidantes presentes no corpo, como Glutationa, vitamina C, Q 10, Catequina e vitamina E.
Desde aquela época a terapia de hidrogênio como um gás medicinal é um dos principais focos de pesquisa
médica no mundo inteiro.
Chart according to Dieter Männl, Hydrogen - A topic for new medicine, Hamburg 2014
INDEX
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BEBENDO ÁGUA FACILMENTE FILTRANDO EM CASA
taminação direta devido ao manuseio
da jarra, o sistema pode ser invadido
facilmente. Não existe proteção. As
chances de ser infectado com esses
jarros de água são muito maiores. Não
é considerado um método seguro.
Foto: Aquaphor®- Prestige,
2,8 Liter

Antes de iniciarmos: Você não precisa
tratar toda a sua água fria, somente
o que você quiser beber ou usar para
cozinhar. Portanto isso não é mais
do que 10 - 30 litros por dia. A base
para optimização da água potável é
a filtragem.
Há diferentes tipos de filtros para água
potável. Mas é sempre necessário desvia-lo do cano de água.

FILTROS DE JARRA

O método mais fácil é preencher o seu
filtro de jarra com água da torneira e
esperar que ela seja filtrada.
Filtros de jarra reduzem bastante a poluição orgânica e inorgânica na água
com carvão ativado e outros materiais
filtrantes localizados em um pequeno
cartucho descartável.
A desvantagem é o não selado, aberto, modelo de todo o sistema. Com o
tempo, a possibilidade de poluentes e
germes encontrados no ar e por con© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

Filtros de jarro tendem a aparentar ser
bem similares entre si, portanto você
deveria questionar sobre a taxa de filtração exata antes de decidir comprar
um. Porque há grandes diferenças no
que diz respeito aos materiais de filtração utilizados. Na foto, acima à direita, pode-se ver a variada eficácia
de filtragem relativa à substância química azul de metileno. À esquerda vêse um filtro Brita®, no lado direito você
pode ver um filtro com mídia para filtro
INDEX

AQUALEN® feito por Aquaphor.® Tempo de filtragem 7 minutos.

FILTROS PARA BANCADA

O fluxo através do filtro de água é
o modo mais sofisticado. Também é
muito mais rápido e mais higiênico.
Por exemplo, há aparelhos para bancadas que podem ser instalados na
torneira. Para fixa-lo você simplesmente desenrosca o aerador e substitui
pela torneira com válvula de desvio.
Foto: Filtro Moderno p/ Bancada Aquaphor
com 2 cartuchos para filtros Aqualen.
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FILTROS PARA DEBAIXO DA PIA

Exemplo de conexão: Aquaphor® K107
Cartucho de filtro com sistema de rápida
liberação.

Torneira suplementar de escoamento para água filtrada
Estes bem distribuídos tipos de filtros
Cartuchos de filtros e
fazem com que o cartucho de filtrasecção transversal
gem não fique em contato com o ar.
Para a torneira de serviço para
água fria
Isso previne o desenvolvimento do crescimento bacteriano e é a enorme vantagem se comparado ao filtro de jarro.
Filtros para debaixo da pia não devem
confundidos com sistemas de filtro
domésticos. Estes limpam todo o sisteT-válvula 		
ma de água na casa e normalmente
de ângulo
somente removem os sedimentos. Esses tipos de sistemas de filtro podem
ser limpos por retrolavagem com certos intervalos. Um filtro para debaixo
da pia limpa somente a água usada
A válvula de ângulo da sua
para beber e cozinhar, mas muito mais
parede para água fria
profundamente.
Com um sistema de filtro, pode-se ver acima da torneira acoplada que deveria Representado abaixo, é um cabeçote do filtro
ser instalada. Mesmo uma torneira com válvula de três vias seria possível. Dessa triplo da Aquaphor®, onde diferentes tipos esmaneira você poderia escolher dentre água fria, água morna ou água potável peciais de filtros podem ser combinados.
filtrada.

O filtro efetivo com um ou mais cartuchos descartáveis é suprido com água embaixo da pia com a ajuda de uma peça conectora em T na válvula de ângulo.
A cabeça do filtro tem um sistema de rápida liberação muito prático, o qual
permite que o cartucho seja trocado sem a necessidade de uma chave de filtro.
Quando você abre a torneira na pia, água começa a fluir através do filtro.
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente
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Osmose reversa faz com que seja
possível filtrar a água quase completamente, como uma destilação. Você
fica com praticamente nada mais exceto pelas moléculas de água.

ca, pressão alta do sangue, dores articulares, e também há uma tendência
ao desenvolvimento de artrite e artrose. Em experimentos com gado, ela
causa síndrome de cólicas e com ratos
de laboratório, arritmia cardíaca.”

Mesmo Aristóteles relatou a respeito
marinheiros Gregos que afundaram
âncoras abaixo do nível do mar. O alto
nível de pressão da água apressou-se
através dos poros, porém não permitiu
que o sal atravessasse.

Foto: Reverse Osmosis devic
AQUAPHOR® MORION RO

FILTROS DE OSMOSE REVERSA

Dr. Walter Irlacher previne: “Água destilada absorve minerais vitais, tais como
cálcio, potássio e magnésio como uma
esponja, para fora das células.”

No século XX, a osmose reversa foi
desenvolvida para astronautas. Eles
eram capazes de obter água potável
da sua urina. Tal demanda não é exigida para água potável normal. Normalmente, filtros de alta performance
são preferíveis porque eles deixam os
minerais importantes na água.

A questão é: esta ainda sería considerada água potável? Legisladores e o
WHO refutam isso.
Pesquisadores da água Russos e Bakhir informam:
“Beber desta água deionizada, água
de osmose reversa ou água de degelo,
água muito leve, por um longo período, leva a desordens do córtex adrenal
que por sua vez, causa doença cardía© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

A sustentação do Dr. Norman Walker
(1886-1985), que bebeu água destilada por décadas, é referenciada. É
conquanto acobertado, que ao longo
do dia ele alternaria entre beber essa
água com frutas e sucos de legumes. É
obvio que desse modo ele compensou
o déficit de minerais com sucesso.
Osmose reversa é um procedimento de filtragem que funciona com a
pressão da água. A série de filtros é
requisitada de poros amplos até mais
estreitos.
INDEX

Em Israel, devido a escassez de água,
pessoas são frequentemente obrigadas a obter água de osmose reversa.
O governo decretou que essa água
deve ser enriquecida com pelo menos
50mg de carbonato de cálcio para
que a saúde pública não seja comprometida. Eu também recomendo que a
água de osmose reversa seja prontamente mineralizada.
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IONIZADORES DE ÁGUA
A maior parte do conhecimento técnico de como fabricar um ionizador
de água vem do Japão. Apesar disso a indústria japonesa atualmente
recuou no mercado global devido a
concorrentes na Coréia do Sul, Taiwan
e China. Ionizadores de água desenvolvidos no lado Soviético dificilmente
fizeram um avanço a nível mundial e
são em sua maior parte, fabricados
para uso profissional na indústria da
alimentação e higiene.

Urbanização Japonesa

Ionizadores de água eletrolíticos (com filtros embutidos) estão um passo à frente
quando o assunto é tratamento de água: Eles ativam a água da torneira enriquecendo-a com o alcalino e antioxidante hidrogênio. Nos países do Extremo Oriente como o Japão, ionizadores de água são parte de um estilo de vida saudável desde 1985. Quando apartamentos de luxo são vendidos naquela área, não
é incomum que um ionizador de água sirva como um incentivo para a compra
do imóvel, pelo fato de que um terço de todos os japoneses bebe água alcalina.

© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente
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A foto mostra somente alguns modelos desenvolvidos desde 2008. Visto
que todos os modelos eram fabricados no Extremo Oriente e projetados
para água extremamente leve, as importadoras Europeias e Americanas
focaram-se somente em aparelhos
muito fortes que seriam adaptáveis
às condições da água dura. O autor
desta publicação contribuiu com este
desenvolvimento fundamental.
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IONIZADORES “RECIPIENTES”
Ionizadores “recipientes” são conhecidos desde 1931. Eles são os originais e
a maneira mais fácil de adquirir água
ativada eletrolíticamente. Os fabricantes ainda não obtiveram um prêmio de
design. A funcionalidade é de vanguarda. Esses aparelhos custam um terço
do que um ionizador com fluxo contínuo custaria.
Eles consistem de uma célula de eletrólise com uma câmara de cátodo (1)
e uma câmara de ânodo (2), as quais
são separadas por uma membrana
diafragmática. As câmaras são preenchidas manualmente com água filtrada (4). Uma fonte de alimentação DC
fornece energia para a eletrólise que é
controlada por botões operacionais e
um temporizador.

Imagem: AQUAVOLTA® BTM 3000

1

2
3

4
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente
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O retratado AQUAVOLTA BTM 3000
tem capacidade para 2 x 2 litros. Em
uma operação (que leva de 30 a 90
minutos dependendo da dureza da
água) 2 litros de água alcalina ativada podem ser produzidos. Isso seria
INDEX

então preenchido automaticamente
no recipiente de armazenagem para 2
litros (5). Ao mesmo tempo, 2 litros de
água ácida residual também seriam
produzidos.
Ao operar o aparelho deve-se determinar o tempo para o valor de pH de
9 - 9,5. O que é distinto de acordo com
a fonte da água e não pode ser previsto exatamente. Como uma regra geral
pode-se especificar:		
- Água leve com uma dureza de até dH 9: ca. 30
minutos				
- De media para dura com uma dureza de dH 10 - 15:
ca. 45 minuto				
- Água dura dH 16 - 20: ca. 60 minutos		
- Água muito dura dH 21 - 25: ca. 75 minutos		
- Extremamente dura acima de dH 25: 90 minutos ou
mais

Essas medições de dureza (°dH) são
o total de dureza em graus de dureza
Alemães que você pode obter do seu
fornecedor de água local. 1 dH corresponde a 0,1783 mmol/l. e 1,78 °fH
(grau de dureza francês).
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ATIVAÇÃO ELETROQUÍMICA (AEQ)
Ionizadores “recipiente” são muito populares nos estados CEI. No entanto,
eles não suprem as exigências dos padrões Europeus de eletrotécnica ou de
higiene.
A razão para a alta aceitação nos
estados CEI e nos Estados Bálticos é
devido à pesquisa do assim nomeado
“Taschkent Team” conforme Stanislaw
Alechin. Ele concebeu a disciplina médica do principal projeto de pesquisa voltado à água eletro-ativada em
1978. E publicou em 1998 o abrangente “Orientações gerais para uso
de soluções aquosas na prevenção
e tratamento das doenças humanas
mais comuns.” Essas orientações médicas foram traduzidas para o Alemão
somente em partes. Elas são baseadas
na utilização de um ionizador “recipiente” para produzir água funcional
eletroquimicamente ativada para os
mais diversos fins medicinais.
É assim que funciona: Misturam-se
certos minerais em uma determinada
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

água (usualmente água de osmose
reversa) e o processo de eletrólise é
iniciado.
A produção de “anólito” é a mais conhecida, um desinfetante muito eficaz
e ecológico, que é usado em praticamente todos os hospitais da Rússia. É
produzida com uma solução salina.
Isso leva 30 minutos com o Aquavolta
BTM 3000. Ácido hipocloroso (HCIO)
é produzido na câmara de ânodo durante a eletrólise. Esse é um dos desinfetantes mais eficazes que existem. O
“católito” (NaOH) é produzido simultaneamente na câmara de cátodo como
uma insignificante solução tampão.
Católito é um emulsificante de gordura ecológico e saudável para a pele.
Mesmo com um valor de pH muito alto
de 12 e um ORP baixo de (-)800 mV
(CSE) e 1600 microgramas/l de hidrogênio dissolvido, é inócuo para a pele
e de modo algum corrosivo como uma
soda cáustica com o mesmo valor de
pH. Para cada litro de água de osmose
INDEX

reversa, água deionizada, há 1 - 5 gramas de sal acrescido portanto o resultado é uma solução com quase nenhum tampão. O efeito ocorre devido
ao enorme excesso de OH- íons que
ocorre durante os 30 minutos eletrólise. Católito também é usado na medicina alternativa, por exemplo para o
tratamento de câncer.
Baixa dosagem de
sal com colher de
medida inclusa.
Depois de 30
minutos, 2 tipos
de água ativada
oquimicamente(AEQ)
são produzidos.

Já com 2.5 g de sal é feita a forma católita, com
um pH 12 e um ORP de (-)790 mV (CSE).
ANÓLITO é criado paralelamente e possui um
valor de pH 2,7 e um ORP de (+) 1000 mV (CSE).
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IONIZADORES DE ÁGUA COM FLUXO
Particularmente na Europa há uma
grande demanda em design e tecnologia. Uma cozinha perfeita não é
comprada todos os dias. A consciência relativa à saúde pode ter crescido fortemente na Alemanha. Porém,
como os primeiros aparelhos entraram
no Mercado somente em 2004, não
tiveram uma aceitação muito grande,
foram a princípio recebidos como ridículos e com zombarias : “Aquilo pode
até ser bom para você, mas tal aparelho não entrará na minha cozinha!”

Ionizadores com fluxo foram desenvolvidos na União Soviética e Japão. Porém
somente o modelo Japonês foi impulsionado internacionalmente. Mais recentemente, vem tendo bastante êxito com a ajuda de designers e engenheiros Coreanos. Eles viajam pelo mundo no intuito de estudar outros tipos de água e satisfazer as necessidades dos clientes.
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente
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Isso foi felizmente modificado com paciente negociação e uma demanda
crescente. Os aparelhos disponíveis
atualmente raramente possuem informações tais como uma panela, tigelas de arroz fumegantes ou xícaras de
chá no painel de operação. Entretanto há excelentes ionizadores de água
com designs mais modestos ou mais
rebuscados que não precisam estar
escondidos em uma cozinha de alto
nível.
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A TECNOLOGIA DE UM IONIZADOR COM FLUXO DE ÁGUA
À esquerda, temos um retrato simplificado do que acontece com
os ânions e cátions dissolvidos na câmara de uma única célula
de eletrólise: dependendo da carga eles irão separadamente
distribuir-se nas câmaras. A voltagem de decomposição definida
da corrente direta quebra as moléculas da água, de modo que
na direita surge Hidrogênio e OH-íons. E na esquerda formamse oxigênio e H+ prótons. Tais prótons ligam-se às moléculas de
H2O para imediatamente criar H3O+ íons. (Esse processo, que é
independente da eletrólise, não é retratado) 			
Com o sistema de duas câmaras, a água parada é tratada.
Aviso: Dependendo da duração necessária, a água poderá alcançar seu
ponto de ebulição.

Em um ionizador com fluxo, água fluente é eletrolizada. Assim,
o fluxo de 1-2 litros/minuto é atingido com êxito, o jato de água
do pré-filtro é distribuído nas várias células. Nos dias atuais, tipicamente são encontradas très células com duas câmaras em
cada. Subsequentemente, tanto a água alcalina quanto a ácida
são criadas ao mesmo tempo e fluem para fora do aparelho pelos escoamentos.
As vantagens de se ter múltiplas células em um ionizador com fluxo de água, é primeiramente, o ganho mais rápido de água ativada,
em segundo lugar, em comparação a ionizadores “recipientes”, eles funcionam sob pressão. O hidrogênio e oxigênio ganho através
da eletrólise não tem como escapar. A solubilidade desses gases aumenta quando estão sob pressão.
A temperatura da água dificilmente aumenta com a taxa de fluxo de menos de 1 minuto/litro que além disso aumenta a solubilidade.
Também, água potável fria é normalmente favorecida. Há também ionizadores com fluxo de água que vem com um compressor de
refrigeração incorporado.
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente
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IONIZADORES PARA A PARTE SUPERIOR DA BANCADA
Às vezes o equipamentos parecem uns
com os outros, como os representados
abaixo, contudo eles têm diferenças significantes nos mecanismos interiores e no
software do aparelho.

Parte inferior, com entrada
para água da torneira

Aquion® Premium 3000
(esquerda)
HydroPlus® Premium 9960
(direita)

Foto: Aquavolta M1 aparelho para a parte superior
da bancada com um filtro intercambiável integrado
e sete eletrodos.

Ionizadores para a parte superior da bancada usualmente tem uma aparência bem
similar entre si. Na carcaça estão localizadas as unidades de pré-filtro, a alimentação elétrica direta do transformador ou
interruptor de energia e a célula de eletrólise. No topo normalmente encontrase uma mangueira giratória flexível, usada para o enchimento da água alcalina
ativada.
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A conexão elétrica e a torneira para o
abastecimento da água ficam no fundo
do aparelho. Lá você também encontra
a mangueira de escoamento para água
ácida, que normalmente flui para a pia.
Diferente do que argumentam muitos
fabricantes, aquela água ácida, por exemplo, com as condições de água dura
na Europa, não é adequada para desinfecção. O valor de pH desejado raramente é abaixo de 5,5. Ela pode ser usada para cuidados com cabelo e pele, e
também para regar as plantas.
INDEX

Lado inferior com
saída de água

Variantes de saída
para água ácida

É muito importante que o visor esteja provido de um indicador de fluxo em Litros/
Minutos. Porque a intensidade do fluxo
influencia a performance da ionização
de quase todos os aparelhos de maneira decisiva. Se a quantidade adequada
determinada não estiver correta, então o
nível de pH apresentado também estará
errado.
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IONIZADORES PARA DEBAIXO DA PIA

Muitas pessoas que tem o desejo de obter um ionizador de água para sua bem projetada cozinha, cobiçam o modelo “para debaixo da pia” por causa das incomodantes
mangueiras que ficam visíveis nos modelos “para a parte superior da pia”. Desta forma
o aparelho desaparece embaixo da pia. Com esta classe de aparelho, a água ativada é
retida com uma simples mangueira de escoamento e flui para fora de uma torneira separada com um painel de controle integrado. A água ácida corre para fora de uma torneira giratória localizada abaixo da pia sem haver nada de incomodante pendurado nela.
Isso pode ser dispendioso e mais do que uma instalação elaborada, contudo por vezes
efetivamente econômico comparando modelos “para cima da bancada” com modelos
ultrapassados. O Leveluk SD 501 (parte inferior à direita) é um bom exemplo, que quando
adquirido custa 1000 € mais caro do que um moderno ionizador “para embaixo da bancada”. Como acréscimo ele pode somente ser conectado a torneira com uma válvula de
desvio robusta.
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente
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Pictured above: Aquavolta® Revelation II Undersinkwater ionizer with double faucet and remote control
panel for the ionizer under the counter..

Diverter valve with
rinsing spray

Acidic outlet with suction cup
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IONIZADORES PARA EMBAIXO DA BANCADA
Saída dupla com
painel de controle
integrado

Aparelho para
embaixo da
bancada

Aparelho para
embaixo da
bancada

Ionizadores “para embaixo da bancada” lidam com um problema fundamental: a água
alcalina normalmente flui para fora da torneira superior (roxo) e a água acida flui para
fora pela torneira giratória abaixo (vermelho). Quando a água termina de ser retirada,
os dois tipos de água permanecem nas tubulações, Enquanto que, em um bom ionizador
“para em cima da bancada”, toda a água ativada é drenada através da mangueira
para água acida.
Já que que a água ativada alcalina secreta excesso de minerais durante o período de
relaxamento (1 - 30 hours), um estreitamento das tubulações de água ascendentes é
bem provável de acontecer, especialmente devido ao calcário depositado. Isso pode ser
evitado deixando a água ácida fluir para fora da torneira alcalina por alguns segundos
depois de haver utilizado o ionizador. Somente aperte o botão “ácido”. Isso pode ser facilmente esquecido por usuários inexperientes ou crianças o que é incomodo. Lamentavelmente, até 2016, somente um fabricante de ionizadores “para embaixo da bancada”
decidiu integrar um sistema de autolimpeza totalmente automático, solicitado por mim
desde 2013. Como ele funciona está descrito na coluna à direita.
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Logo após usar o
aparelho eleva-se as
duas tubulações por
alguns segundos com
as polaridades ácido/
alcalino invertidas. A
água permanecerá lá.

Durante o período
de relaxamento até o
próximo uso, as duas
águas serão neutralizadas na tubulação
(verde). As duas águas
dissolvem sedimentos
do outro tipo.

Depois de 3 segundos a
água residual será removida e você poderá bebela normalmente.
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MÉTODOS DE CONEXÃO

Todo ionizador “para encima da bancada” vem com uma válvula de desvio
(válvula aeradora) inclusa. E com algumas manobras simples ele é conectado à
torneira, tal como um filtro de água comum. Esse é o equipamento mínimo, mesmo em modelos mais antigos. Ao girar o pivô você modifica a torneira da sua
função normal frio/quente para a água do ionizador. Aviso: Quando for usar o
ionizador deve-se utilizar água fria. Também, a válvula de desvio não deve estar
conectada a uma torneira que é alimentada por uma caldeira.

Quase todo ionizador com fluxo contínuo moderno tem um controle de
abastecimento para a água, mesmo
com uma válvula solenoide (válvula
magnética) ao toque de um botão ou
com um indicador mecânico. Eles podem estar sob constante pressão da
fonte de água.
Uma alternativa seria, tal qual com
um filtro para debaixo da bancada já
descrito na página 19, conectar à válvula de ângulo com a ajuda de uma
válvula de intercepção. A mangueira de conexão é ligada ao ionizador
de água e conectada à válvula de
entrada.
No caso de um ionizador “para embaixo da bancada”, como o Aquavolta Revelation II, o aparelho é instalado
embaixo da pia e a torneira de controle fica na parte superior da mesma.
Isso significa perfurar um buraco relativamente amplo na bancada na beira
da pia.

© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente
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FILTROS INTERNOS

Muitas vezes o espaço é limitado em uma cozinha, portando aparelhos próprios
para a parte superior da pia são os preferidos, como o da foto a esquerda KYK®
Hisha (AquaVolta® basic) com somente um cartucho de filtro. Contudo desde o
desastre nuclear de Fukushima, a sensibilidade cresceu e a escala de produtos
com dois filtros aumentou. Em alguns locais na Europa central a qualidade da
água da torneira é tão boa que um segundo cartucho de filtro não é realmente
necessário. O aparelho da foto a direita é o Tyent® Elite 999 Turbo. E devido aos
dois filtros integrados, ele é levemente maior do que um aparelho com um filtro.
Os filtros descartáveis dos ionizadores de água, como bons filtros domésticos,
eliminam praticamente todos os contaminantes existentes, como metais pesados, remanescentes da agricultura como hormônios, pesticidas, antibioticos e
germes naturais de todos os tipos. É muito importante trocar o filtro de acordo
com as instruções do produtor. Os cartuchos de filtro são usualmente encontrados atrás do painel traseiro dentro do aparelho.
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente
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Leveluk® SD 501 (Kangen water) aparelhos para em
cima da pia com 1 filtro interno para a substituição.

Aquavolta® Revelation II para embaixo da bancada com 2 filtros internos para a substituição.
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IONIZADORES COM FLUXO DE ÁGUA: ESTRUTURA INTERNA

Abastecimento da
água

Escoamento de
Cartucho de filtro Fluxo para a cé- Câmara de célula eletrolítica água para água
lula de eletrólise múltipla: separação de íon e alcalina e água
formação de gás
ácida

In the flowchart above you see the individual stages of water treatment of a flow-through
water ionizer. In the first step tap water is elevated from drinking water quality to ionizing quality with the exchangeable pre filter cartridges. 50 to 99% of existing residual
contaminants are removed.

Velo do filtro
Bloco de carvão ativado
Velo do filtro
Carvão ativado em grânulos
Velo do filtro
Calcium layer
Velo do filtro
Carvão ativado em grânulos
Velo do filtro
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No fluxograma acima, pode-se ver os estágios individuais do tratamento da água
em um ionizador de água com fluxo. Na
primeira etapa, a água da torneira é elevada da qualidade de água potável para
a qualidade de água ionizada com os
cartuchos de pré-filtro permutáveis. De 50
a 99% dos resíduos contaminantes existentes são removidos. Isso pode se alcançado com um simples filtro multicamadas
dependendo das especificações da saída
da água. Os Filtros Aquion Premium à esquerda, demonstram como a água passa
através das diversas mídias de filtragem.
Os poros das mídias de filtragem tornamse mais estreitos. O material fundamental
INDEX

é o carvão ativado. Outras mídias de filtragem são por vezes utilizadas, tais como
cerâmica antibacteriana, filtros de metais
pesados como a mídia de filtragem KDF,
alumínio ativado que é um apanhador de
flúor, também como os filtros de carvão
ativado impregnados prata para a remoção de germes. Muitos aparelhos têm
espaço o suficiente para dois filtros.
Se os filtros podem ser ultrapassados,
então o processo também será possível
com um pré-filtro externo. Também com
um sistema de osmose reversa, contanto
que a água destilada seja enriquecida
com um cartucho de cálcio, o que proporciona que ela tenha minerais suficientes
para torna-la condutora. Isso permite uma
eletrólise efetiva. (Água de osmose reversa
pura não é suficientemente condutiva).
Ter carvão ativado impregnado com prata
é quase que uma norma. Visto que a quantidade de prata é tão baixa, não há risco
de ocorrer uma ingestão de prata muito
elevada. O risco de haver germes em filtros sem impregnação com prata é muito
mais considerado. Alguns produtores não
obstante, oferecem filtros sem isso. Estes
devem ser seguramente trocados a cada
seis meses.
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FLUXO ATRAVÉS DE CÉLULAS DE ELETRÓLISE
Quanto maior for a superfície total do
eletrodo, maior será a superfície para
a água ser processada. Abaixo, podese ver a formação das bolhas de hidrogênio no interior de um eficiente cátodo de platina, 100 vezes aumentada.
Na parte exterior, que é desviada até
o ânodo, quase nenhuma formação
de hidrogênio ocorre porque o campo
elétrico não é tão grande. Atualmente, predominantemente eletrodos com
padrão de grades são usados, ou alguns com cortes ou orifícios para que
seja possível usar a parte traseira para
a produção de H2.

Galvanização de
alta qualidade

Depois do processo de filtragem, a
água flui através de câmaras paralelas constituídas de 3 à 11 eletrodos.
Ela são separadas por um diafragma e
dependendo da configuração podem
ser usadas como um ânodo ou um cátodo. Há também células eletrolíticas
com câmaras em série ou com um modelo de “disco” circular. Essas não tem
muita chance no Mercado que não
seja na área de água leve da Ásia Oriental devido a performance fraca.

Grade padrão

Galvanização
inferior
Cortes com a dinâmica
dos fluidos aprimorada

Os eletrodos usualmente são feitos de
titânio que são revestidos com platina.
A durabilidade dos eletrodos depende da qualidade da galvanização.
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

Superfície do
cátodo revestida
galvanicamente
com platina

Névoa de hidrogênio (nano
bolhas)
Bolhas de gás hidrogênio
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IONIZADORES COM FLUXO: ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
Todo ionizador de água possui uma
unidade para tratar a água eletrolíticamente. A corrente alternada 220 V
da tomada é convertida para corrente
direta com uma voltagem de 20 - 30 V
na maioria dos casos. A voltagem mínima de decomposição da água (1.23
V), teoricamente não seria o suficiente
para ionizadores com fluxo.
Existem varias teorias: Alguns fabricantes utilizam um transformador de alimentação elétrica clássico, outros usam uma
fonte comutada, que é muito popular em
computadores atualmente. Qual seria a
melhor?

Aos campos elétricos e magnéticos
provenientes de redes elétricas, foilhes atribuído o bordão “poluição eletromagnética”. Esse é um termo que
possui hoje, uma presença universal.
A questão é: Efeitos negativos podem
ocorrer em nós ou na água com essa
forma de se produzir uma corrente
contínua? Moléculas de água são,
não obstante, um dipolo que pode
alinhar-se a esse campo.
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Um transformador funciona com uma
corrente de baixa frequência de 50 Hz.
Esses tipos de campo elétrico não podem intrometer-se em nossos corpos
já que a nossa pele nos protege como
uma “Gaiola de Faraday”. Contudo, o
campo magnético produzido simultaneamente penetra na pele. Eu realizei
medições da densidade do fluxo magnético com ionizadores de água que
possuem transformadores com até 150
Milligauss.
Uma fonte comutada utiliza um transformador significantemente menor que retalha a
voltagem (50 Hz) em uma alta frequência.
Portanto, fora do ionizador, em sua densidade de fluxo, um campo magnético de
alta frequência é dificilmente mensurável.
Certamente campos elétricos de alta frequência podem penetrar no corpo. Qual
o menor entre os dois males, é debatido.
Poluição eletromagnética está sempre presente e é certamente problemática se sob
exposição prolongada. Por outro lado, um
ionizador com fluxo que é utilizado somente por alguns minutos não é considerado
exposição prolongada.
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A própria água não é influenciada pela
unidade de alimentação. Os campos
prevalecentes na célula de eletrólise dos
eletrodos são muito mais fortes do que
qualquer campo de qualquer fonte de
alimentação. A alta frequência das fontes
comutadas não alcançam acima de 100
KHz que é uma frequência desinteressante
para a água. A frequência de ressonância mais baixa da água encontra-se a 22
Gigahertz.
Uma desvantagem é o aquecimento da
fonte de alimentação do transformador.
Dentro do ionizador isso pode criar água
condensada e com o tempo pode levar
ao enferrujamento, algo já constatado
em transformadores mais antigos. E também, um consumo muito mais elevado de

energia.
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IONIZADORES COM FLUXO: OPERAÇÃO

Um bom ionizador de água deveria exibir
o fluxo da água por minuto ao lado da
configuração eletrolítica e também a capacidade remanescente dos filtros.
AV EOS Touch. Aparelho para em cima da bancada
com 2 filtros intercambiáveis incorporados.

Touchscreen intuitivo, comando de voz
com múltiplas línguas e menu de ajuda
recuperável. As comunicações de tecnologia vigentes mantiveram-no guardado por um tempo, como no caso
dos ionizadores de água, tal qual, é o
caso do Aquavolta® EOS Touch acima.
Outros aparelhos funcionam com leitores
ou botões clássicos. A leitura do manual
de instruções irá informa-lo não somente
a respeito da instalação e instruções de
serviço; frequentemente você encontrará
ótimas dicas sobre como usar a água
ativada.
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AquaVolta® Revelation II ionizador para embiaxo da
bancada Torneira de controle com visor multicor.

O Aquavolta ®Revelation II pode também
ser configurado para falar embaixo da
bancada quando o touchscreen for operado na torneira.

Você verá diferentes valores de pH
com a mudança nas cores da tela
e isso irá informa-lo sobre o tipo de
água definido. Aqui temos 4 tipos alcalinos, 4 tipos ácidos e 1 tipo neutro.
Que é somente quando água filtrada
flui para fora, ela não é ionizada.
INDEX

Visores coloridos, imagens, valores pH ou
de ORP são dispensáveis. Eles tendem a
mostrar símbolos e valores errôneos que
são somente precisos em áreas onde a
água é leve. A tela de valores deve sempre
estar calibrada para a fonte hídrica.

Símbolos enganosos
feitos na Ásia Oriental
Esquerda: Leveluk ®
SD 501
Direita: Ionquell ®
Standard (Venus)
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ÁGUA ALCALINA ATIVADA: ARMAZENAMENTO
encolheu drasticamente devido ao hidrogênio que escapou.
Hose under water
surface
Drink with „Bubbles“

Água alcalina ativada deve ser bebida
fria, de preferência logo após encher o
copo. Se você perceber que água estagnada quente estiver saindo da torneira
e dos filtros, não hesite em esperar até
que saia fria. Assim ela pode armazenar
mais hidrogênio!
Não encha seu copo ou garrafa até o
máximo, de modo que sejam criadas
bolhas! Coloque a mangueira de escoamento perto do copo. O modo ideal seria posiciona-la abaixo da superfície da
água. Você verá claramente mais hidrogênio dentro com as bolhas de hidrogênio visíveis. Se você beber essa água leitosa, você estará consumindo o máximo
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

que um ionizador pode produzir. Com o
método correto de preenchimento você
pode ganhar um terço a mais de hidrogênio. A água alcalina flui para fora do
ionizador com uma pressão parcial de
hidrogênio tão alta, que parte do hidrogênio escapa imediatamente. Pequenas
fagulhas visíveis podem ser vistas se
você mantiver a chama de um isqueiro
na saída de água.
O hidrogênio também
escaparia de uma garrafa PET facilmente. I. M.
Piskarev demonstrou isso
no experimento representado acima. A garrafa PET localizada
à esquerda continha água rica em hidrogênio, e a garrafa PET da direita continha água da torneira. Depois de vinte
dias, a garrafa de água com hidrogênio
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Água alcalina ativada pode ser mantida
por semanas em garrafas feita de vidro
escuro espesso.
Preenchendo-as até o limite e armazenando-as horizontalmente na geladeira.
Também, garrafas térmicas com paredes duplas feitas de aço inox, oferecem
uma proteção de desgaseificação muito
boa, especialmente quando transportadas. Assim, a água é mantida fresca por
mais tempo. O ORP também é mantido.
A opinião anterior de que metal não é
bom para a água ativada é válido somente para água ácida ativada.
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AGITADORES DE ÁGUA: OS PRÓS E CONTRAS
Se você comparar uma maravilhosa água natural fluindo da nascente com a água que sai da sua torneira, não tem
como ignorar que a água possui um melhor sabor em seu ambiente natural.
Muitos inventores, especialmente no século XX, desenvolveram aparelhos de agitação com o intuito de criar uma estrutura natural com o uso das forças centrífuga e centrípeta para obter uma água com melhor sabor. Esse objetivo é alcançado pela maioria desses aparelhos. Como isso funciona?
Observemos o efeito de uma forte agitação, criada por um liquidificador doméstico ao misturar água. Para ilustrar esse aspecto claramente. Colorí água com gotas indicadoras de pH.
Verde mostra um valor de pH neutro de pH 7, azul indica o nível de pH 8. O liquidificador
torna a água mais alcalina do que antes. É obvio que isso ocorre por causa da permutação
do gás, já que nenhum mineral foi acrescido na composição. Dióxido de carbono é deslocado
pelo oxigênio, sendo que o ar misturado contém muito mais oxigênio do que CO2.
Contudo, uma mudança eletroquímica ocorre simultaneamente: Se misturarmos água
alcalina ativa rica em hidrogênio com um ORP negativo (-)204 mV (CSE) em um agitador nomeado Twister®, o ORP cresce para +14 mV. O oxigênio desloca o hidrogênio
e o gás é expulso, também devido a “levitação” causada pelo turbilhão.
Um ionizador libera um forte turbilhão de água na célula eletrolítica que então borbulha hidrogênio para o cátodo. Previamente o hidrogênio estava limitado nas moléculas de água. Por exemplo, um turbilhão extra na forma de bico circular, destrói
a propriedades da água alcalina ativada. Ao
Esquerda:
UMH® Live bico
mesmo tempo, a agitação leva a precipitação
circular		
do cálcio e magnésio para a água leve. Isso
Direita: Vitanão deveria ser sempre visto positivamente.
vortex® Vita
Titanium bico
circular
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IONIZADORES DE ÁGUA COM MINERAIS (QUÍMICOS)
Minerais alcalino-terrosos e álcali aumentam o valor de pH quando adicionados a água e diminuem o ORP pela
liberação simultânea de hidrogênio.
Exemplo:
Desde 2008, Shigeo Ohta demonstrou
claramente que o conteúdo do gás e
ORP não negativo da água alcalina
ativada não são responsáveis pelo
efeito antioxidante. O termo “ionizador de água”, antes usado para aparelhos eletrolíticos, foi ampliado para
“aparelhos de tratamento de água
química”.

Misturar cerâmica/mineral (cerâmica
preciosa Aschbach) em um coador de
chá: O valor do PH aumenta 3 pH. O
ORP é reduzido levemente a -80mV
(CSE). Para comparar, abaixo a mesma
água tratada eletrolíticamente -222mV
(CSE).

Conclusão: OH- íons livres não são
produzidos através da inserção de material reativo. O oxigênio rapidamente
desativa a pequena quantidade de hidrogênio produzida. A água também
não é filtrada ou filtrada o suficiente.

A função de todos os aparelhos desse
tipo, conta com uma reação química.
Pela adição de metais na água, OHíons e hidrogênio surgem.
Dietmar Ferger criou a frase “ionizador
de água mineral” e escreve que efeitos
similares aos da água eletrolisada, são
possíveis de se alcançar. Porém isso é
impreciso (cf. p 6-7).
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Bastões de magnésio por Hidemitsu Hayashi: A saturação
do hidrogênio (1490 mg/l)
não é nem mesmo alcançada
de acordo com a medições
do prório Hayashi, mesmo
com 3 varas num período de
12 horas. Ionizadores de água eletrolíticos podem chegar a isso em 60
segundos.

Certamente não é uma alternativa
para ionizadores de água eletrolíticos.
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ÁGUA ÁCALINA ATIVADA – MAIS DO QUE SIMPLESMENTE BEBER

Sejamos honestos: Se você quer apenas ter água alcalina com um ORP levemente reduzido, compre um pacote de potassa (carbonato de potássio).
Se você prefere algo com um valor um pouco
mais elevado: você pode comprar gotas concentradas, como Alkalife, H2O3 ou algo similar pela
internet. Mas antes faça você mesmo um teste,
simplesmente faça um experimento com um animal. Animais são menos suscetíveis a efeitos placebo. Se ele beber, mesmo que não fique desidratado, isso significaria que ele ama você e não
a água. Todavia, você não irá desfrutar do gosto
da água alcalina feita com tais gotas.
O teor máximo de hidrogênio não somente faz com que a água alcalina ativa
tenha um sabor mais suave e mais leve. Ele praticamente desliza dentro do corpo. Pelo ganho de hidrogênio ser o objetivo de todo o nosso metabolismo.
Brotos imersos em água alcalina ativada germinam muito mais rápido.
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Um sachê de chá imerge rapidamente, mesmo que a água alcalina ativa
esteja fria.

Um pé de alface murcho recupera o
seu frescor.
Frutas, Verduras, peixe ou carne, e mesmo
ovos crus ainda inteiros são refrescados
com um excedente de hidrogênio.

O leite em pó para bebês
torna-se muito mais próximo
ao leite materno ao ser misturado com essa água ao invés
de água da torneira normal.
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QUOTATIONS IN CHANGING TIMES

“Nós bebemos 90% da nossa doença.”
Louis Pasteur (microbiólogo francês)

“Deve haver muitos bens contidos na água, que é molhada,
especialmente quando derramada em uma cabeça com sede.
É bebível, com certeza! Mas alguns preferem evitar isso.”
Heinz Erhard (comediante Alemão)

“Cada gole de água ativada eletricamente faz o organismo rejuvenescer em uma base celular.
E não é desimportante para o nosso bem, mulheres jovens deveriam usa essa água,
para manter o seu charme e beleza por muitos anos.”
Benjamin Kurtov
(Autor do livro Ukraniano: As surpreendente qualidades da água ativada eletricamente, Kiev 2009)
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente
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A TRANSFERÊNCIA DE HIDROGÊNIO PARA COMIDA ENVELHECIDA
Beber água. Contudo isso poder ser deixado de lado se você partilha da opinião de Heinz Erhard’s. Deve-se também ter
um ionizador de água. Uma característica importante da água alcalina ativada é o seu alto conteúdo do gás dH2. Com um
bom ionizador com fluxo, essa água encontra-se com um valor de pH de 9 e uma temperatura ambiente de 1200 e 1300
microgramas/l. Você deveria beber essa água com um valor de pH de até 9,5 , o que significa, dependendo do ionizador,
1250 a 1450 microgramas/l. Se o ionizador de água puder alcançar valores de pH mais elevados, por exemplo pH 11, que
não deve ser bebido a longo prazo, um valor de dH2 de 1800 microgramas (1,8 mg) também é possível. Isso pode ser usado somente para o caso de transferência de hidrogênio para outros alimentos. Já que o hidrogênio tem muita tendência a
desprender seus elétrons. Uma redução do ORP ocorre, o que sinaliza o aumento na disponibilidade de elétrons.
O pesquisador de nutrição Prof. Manfred Hoffman afirma
em seu livro “From Life in Foods”, que uma redução do ORP
de respectivamente 18 mV, indica uma duplicação da oferta
de elétrons e que a diferença na qualidade de certos tipos
de alimentos é medida mais objetivamente com uma análise do ORP: Quanto mais baixo for, melhor! Um ORP inferior é principalmente encontrado em alimentos orgânicos.
Contudo, isso depende muito do frescor destes. Devido ao
ORP, e pelo conteúdo de hidrogênio da nossa alimentação
ser muito volátil. Hidrogênio é o menor dentre todos os elementos e como é um gás volátil, pode escapar de estruturas
orgânicas praticamente sem qualquer impedimento.
O fator decisivo é que, com a imersão de alimentos na
água alcalina ativada, o conteúdo de hidrogênio aumenta
e os alimentos são consequentemente “refrescados”.
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“NÓS AMAMOS FRESCOR”
A maçã colhida há pouco da arvore, o cornichão colhido do ramo – esta é
a forma de aproveitamos melhor o sabor. Porém a maçã da Austrália e o cornichão da Espanha perdem muito da sua energia vital nas rotas de transporte
até que possamos dar uma mordida. Muita perda de água pode ser evitada
através da refrigeração e empacotamento a vácuo. Dessa forma, a produção
ainda tem uma aparência fresca e não murcha, quando nós às compramos. Mas
a perda de hidrogênio não pode ser interrompida tão facilmente assim. O que
vemos é um frescor aparente. A maioria das pessoas pode certamente saborear
e cheirar a diferença de uma fruta colhida há pouco da arvore e um alimento
que tenha passado por uma longa jornada de transporte.
Mas o frescor pode ser medido objetivamente: O potencial de redução/oxidação (ORP)
Um exemplo:									
Metade de uma maçã (variedade Braeburn) é imersa por 1 hora em água alcalina ativada de pH 9,5 e um ORP de (-) 395 mV (CSE). A outra metade não,
somente a analisamos.
Resultado da análise da maçã:

(+) 328 mV (CSE)

ORP final da maçã: 		

(+) 232 mV (CSE)

Diferença absoluta do ORP:

96 mV

A margem de elétrons na maçã dobrou quase cinco vezes ao deixa-la por 60
minutos na água alcalina ativada! O motivo para isso é o dH2 que permeia a
maçã e permite que o ORP diminua.
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente
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QUANTO GANHO DE ORP É POSSÍVEL?
Na maioria dos casos uma curta imersão na água alcalina
ativada seria o suficiente, especialmente se o alimento tiver
uma pele ou casca macia, como a groselha e o damasco.
Um exemplo de groselha imersa por 30 minutos em água
alcalina ativada pH 9,8 com ORP (-) 413 mV (CSE)
ORP produzido:		

(+) 068 mV (CSE)

ORP final:		

(-) 250 mV (CSE)

Diferença total do ORP :

318 mV

Meio damasco é imerso por 20 minutos em água alcalina
ativada pH 9,9 com ORP (-) 429 mV (CSE). A outra metade
é somente analisada.
Metade não tratada:		

(+) 348 mV (CSE)

Metade tratada:			

(-) 209 mV (CSE)

Diferença total do ORP:		

557 mV

Em alimentos sem pele, tais como carne crua ou peixe,
uma imersão de apenas 2-3 minutos, é o suficiente para
que um efeito substancial ocorra.
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A CHAMADA ATIVAÇÃO “SEM CONTATO”
Quando não era um fato conhecido de que a migração do gás hidrogênio era responsável pelo potencial desperdício em
sistemas fluidos vizinhos, todo tipo de teoria era discutida a respeito de uma ativação “sem contato”. Uma causa do debate “sem contato” foi um experimento que mostrou como um preservativo de látex preenchido com água alcalina eletro
ativada foi capaz de, inexplicavelmente, transferir seu potencial redox para a água na qual ele estava imerso. Depois foi
compreendido que um preservativo talvez não seja tão à prova d’água como se pensava.
É sabido que o intestino é poroso. Eu demonstrei o quão
bem, a água alcalina ativa transporta o hidrogênio também como os minerais no corpo. Para ilustrar isso, enchi
um intestino de ovelha, normalmente usado para linguiça
do tipo Weisswurst, uma linguiça da Baviera, com água alcalina ativada pH 9,5 e ORP (-) 349 mV, e deixei repousar
por 10 minutos em uma solução fisiológica salina (substituta
do sangue) pH 7,03 e ORP (+) 194 mV.
O ganho do ORP absoluto foi 480 mV, quase 0,5 Volts.
Visto que muitas e muitas vezes foi falsamente afirmado que
o cálcio inorgânico de uma água dura não é absorvido
pelo intestino, decidi analisar a dureza dos 3 líquidos:
Solução fisiológica salina:			
Água alcalina ativada dentro do intestino
Solução salina depois de 10 minutos:		

0 mg/l CaCO3
445 mg/l CaCO3
225,5 mg/lCaCO3

Isso mostra que o cálcio migrou facilmente, como o hidrogênio. Minerais na água podem ser absorvidos
maravilhosamente.
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TRANFERÊNCIA DO HIDROGÊNIO ATRAVÉS DA EMBALAGEM
A rápida mobilidade do hidrogênio dissolvido na água alcalina é limitada quando colocada em uma embalagem feita
de vidro espesso ou aço inoxidável. Estes dois últimos são ideais para o armazenamento de água rica em hidrogênio. Embalagens plásticas são particularmente permeáveis, portanto elas podem ser usadas para conteúdos líquidos “ativados”
tais como sucos.
Um suco de cenoura de alta qualidade
foi melhorado ao ser derramado dentro
de um saco de congelamento e depois
imerso por 20 minutos em água alcalina
ativada (pH 9,9 ORP (-) 423 mV (CSE). O
ORP foi melhorado para 241 mV. Isso corresponde a 13 vezes o dobro da margem
de elétrons.
Provavelmente os resultados mais surpreendentes vieram do creme de leite fresco 0,5 dentro de sua caixa, imerso por 30
minutos:
O ORP melhorou para 97 mV. Eu gosto de
descrever esse procedimento em minhas
palestras como: “a vaca na geladeira”.
O valor do pH, com todos esses exemplos, altera positivamente somente para um
décimo do valor. OH- íons são levemente
inibidos por muitas barreiras.
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OVO EM ÁGUA ALCALINA ATIVADA
Quase qualquer um pode observar, saborear ou cheirar se
um ovo de galinha quebrado estiver fresco. Mas ovos devem ser jogados fora ou dados ao Coelho da Páscoa se
eles estiverem levemente fora da data de validade?
Se você colocar ovos crus por 30 minutos em água alcalina ativada, você o verá, o provará e o cheirará. Ovos
quebrados, onde a bactéria já adentrou, não podem ser
salvos. Mas ovos muito frescos ganham muito com esse
procedimento.
2 ovos orgânicos frescos da mesma cartela, foram separados e avaliados em clara e gema de acordo com o ORP:
Ovo não tratado:
ORP da clara do ovo:

(+) 59 mV (CSE)

ORP da gema do ovo

(+) 34 mV (CSE)

Ovo imerso por 30 minutos em água alcalina ativada:
ORP da clara do ovo:

(-) 56 mV (CSE)

ORP da gema do ovo: (+) 14 mV (CSE)
Ganho absoluto do ORP: clara do ovo 115 mV – gema do
ovo 20 mV
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente
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O FIM DAS LOJAS DE SUCO!
Com a distribuição dos ionizadores de água, o fim para o alto custo e dano ambiental da indústria da água engarrafada, já é conjecturável. Mas nós ainda precisamos de cadeias de lojas para frutas e sucos de vegetais, ou mesmo para
limonadas?
De coca a suco de laranja: olhando mais de perto, a maioria dos fabricantes das bebidas locais não são produtores,
ao invés eles são apenas engarrafadores para concentrados produzidos em algum lugar do mundo, nos quais eles
somente adicionam água e se necessário, açúcar ou ácido carbônico. Políticos ambientalistas requisitaram por um longo
período que fossem descentralizadas as misturas de concentrados com água e outros aditivos e que deixassem isso para
o consumidor. Quase todo gastrônomo profissional utiliza o seu próprio liquidificador em seu restaurante.
Abordagens iniciais para reduzir o caro transporte de garrafas
pelas estradas já foram instigadas. Contudo não é tão fácil obter,
por exemplo, um suco de maçã ou laranja concentrado para uma
família e que seja feito em casa . Surpreendentemente, desde que
podemos encontrar sucos de maçã ou laranja “concentrados” em
abundância nos supermercados.
Os tempos do xarope são um passado esquecido, onde um suco
fresco não era nem mesmo viável? Ou é o medo de torcer o nariz
em cima da torneira, que é de menos confiança que a água utilizada pelas empresas de engarrafamento para diluir os concentrados importados?
Com um ionizador de água e seus pré-filtros incorporados, você
pode obter uma água mais pura e de melhor qualidade do que a
da indústria de bebidas. Irei demonstrar a você agora que mesmo
o resultado da mistura de um suco concentrado é consideravelmente melhor, uma enorme melhoria.
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente
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EM BUSCA DO SUCO DE LARANJA PERFEITO

juicy
orange

Espremida recentemente, premida diretamente, um concentrado – ou um concentrado misturado?			

Juice
brands

Laranja “LaSarte” espremida recentemente: 		
pH 3,82; ORP (-) 104; dH2: 0				
Suco concentrado “Bio Bio” : pH 3,72; ORP (+) 158; dH2: 0
Suco concentrado “Fruchtstern”: pH 3,82; ORP (+) 117; dH2: 0
Suco premido diretamente “Wolfra”: 			
pH 3,92; ORP (+) 113; dH2: 0				
“Valensina” (suco refrigerado): pH 3,88; ORP (+) 157; dH2: 0

“Ratiodrink” suco de laranja orgânico concentrado:
Parâmetro de água da torneira: pH 7,49; ORP (+) 238; dH2: 0
Parâmetro de água ativada: pH 9,52; ORP (-) 632; dH2: 1255
Parâmetro do “Ratiodrink”(puro): pH 3,47; ORP (+) 042; dH2: 0

Tap
water
pH
7.5
Activated
water
pH 9.5
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“Ratiodrink” misturado por mim, proporção 1 : 2,5

concentrate
pH 3.5

Essa proporção teve como resultado a experiência mais similar,
e com melhor sabor em comparação a um suco espremido há
pouco.
Com água da torneira: pH 3,68; ORP (+) 190; dH2: 0		
Com água ativada: pH 3,79; ORP (-) 349; dH2: 622
Os últimos resultados foram melhores do que o esperado comparado aos sucos de laranja “LaSarte” espremidos há pouco.
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TOMATES E ÁGUA ATIVADA
O tomate, a maça do amor, na Áustria a Paradeiser, na Itália o pomodoro (maçã dourada) – engrenam a cena da água ativada mais
do que qualquer outra fruta, por pertencerem a um conceito de vendas no qual ionizadores de água são difundidos. E se sal for adicionado anteriormente ao processo eletrolítico, uma água alcalina funcional pode ser produzida com um valor de pH acima de 11. Isso
é uma química que emulsiona a gordura, ou seja, torna gordura solúvel na água. Essa água não pode ser bebida, por ser prejudicial
a saúde, como uma lixívia: ela ataca a membrada das células do nosso corpo que são constituídas de camadas de gordura. Tal como
a pele dos tomates, que contém a mais importante substância ativa antioxidante e faz com que eles fiquem vermelhos:
O carotenóide lipossolúvel licopeno desprende-se da pele do
tomate em água alcalina de valor elevado e mancha a água com
uma cor amarelo avermelhada. Os vendedores destes aparelhos
afirmam que pesticidas e outras substâncias danosas podem ser
reconhecidos por colorir a água e que portanto, água alcalina
funcional é ideal lavar frutas e outros vegetais.
Na realidade, a melhor parte do tomate é removida! A principal
substância ativa, o licopeno, um dos poucos antioxidantes à prova de fervura. (Portanto tomates enlatados, pasta de tomate e até
mesmo ketchup são muito valiosos). Ao mesmo tempo uma maçã
cultivada convencionalmente foi também imersa nessa mesma
água e não houve nenhuma coloração “prejudicial”.
Respectivamente, o tomate do lado da mão direita, que veio de
uma fazenda orgânica, não contaminada, controlada. Contudo a
mesma quantidade de corante vermelho foi liberada desse tomate. Realmente não há contaminantes!
Não obstante, depois de 12 horas imerso em água funcional o
tomate orgânico demonstrou um valor de ORP muito melhor!
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente
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TOMATES SÃO MEHORES COM ÁGUA ATIVADA
Como é sabido, existem super tomates e tomates de supermercado. Os primeiros possuem um melhor sabor e são muito
mais caros, já os segundos são criados para atrair aos olhos do
consumidor.
Os belos tomates das estufas da indústria de abastecimento para
lojas de atacado estão sempre acessíveis. Os de boa qualidade,
somente em algumas épocas do ano. Somente tomates enlatados
possuem a mesma qualidade durante o ano inteiro porque são
feitos a partir de frutas completamente maduras cuja aparência
não representa papel algum.
Nós temos a capacidade de facilmente dar uma qualidade alimentar mais considerável para os tomates na forma de um ORP
negativo ao imergi-los em água alcalina ativada e permitindo
que uma transferência de hidrogênio aconteça. A fim de proteger o sensível licopeno, essa água não deve ultrapassar um pH
de 10,5. Dentro de 30 minutos valores de ORP de até (-) 383 mV
(CSE) são alcançáveis. Isso funciona melhor com tomates divididos na metade. O valor de pH do tomate não é afetado, e seu
sabor e acidez são mantidos. Também, um molho de tomate feito
com tomates ativados destaca-se devido ao seu potencial redox
negativo.
O conteúdo de licopeno de um tomate cru em 100 g é de 9 mg.
Suco de tomate possui 11, no purê de tomate ou ketchup 17, na
pasta de tomate Tomatenmark 55,5 mg/100 g. É claro que ninguém iria comer 100 g de pasta de tomate. Melhor comer uma
libra de tomates e você terá quase a mesma quantidade de
licopeno.
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente
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O MELHOR SUCO DE TOMATE
Sucos de tomate já temperados e salgados são favoráveis por
causa das baixas medições de ORP na proporção de milivolts
positivos. O suco orgânico é levemente mais ácido e tem um
potencial redox consideravelmente melhor. Os dois sucos possuem um sabor excelente, o que poderia ser também em razão do tempero. Comparar o sabor de um purê de tomate
de supermercado feito “na hora” em casa seria injusto, já que
o purê poderá sempre ser temperado. Os resultados do ORP
(CSE) dos nossos testes com um liquidificador podem ser vistos
da esquerda para a direita:
+ 72 mV: Tomates de cacho; 				
+ 82 mV: tomates de cacho orgânicos 				
+ 62 mV: Costolutto (4 x mais caro). Uma vitória apertada.

Nenhum dos testes mostrou qualquer hidrogênio dissolvido.
Por outro lado, a pasta de tomate 3 vezes concentrada “Oro
di Parma” supera esses resultado com seus 680 microgramas/l
de conteúdo de hidrogênio e um ORP de (-) 352 mV. No entanto, quando diluída em água, ela possui um sabor um pouco
“metálico”.
Os melhores resultados finais de sabor e eletroquímicos depois da diluição 1 : 1 com água alcalina ativada de pH 9,5
e ORP (-) 620 mV (CSE), foram do purê de tomates orgânicos da tenda de uma feira. Antes da diluição, esse purê possuía 613 microgramas/l dH2. Depois de diluir, ele teve 708
microgramas/l. O ORP afundou para (-) 104 mV. Depois de
temperado o resultado ficou muito saboroso.
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

INDEX

52

PROTEÍNAS EM PÓ
Proteínas concentradas são consumidas por atletas competidores tais como fisiculturistas, como um suplemento dietético para a
construção de músculos. No entanto elas não são um suplemento alimentar, ao invés disso, um tipo de nutrição em sua forma mais
concentrada e definida.
As mais populares são as misturas “whey” feitas de proteína do leite pulverizada, complementada com vitaminas, minerais, enzimas,
etc. Por causa da secura, esses pós absolutamente “mortos” podem recuperar um pouco da sua vitalidade original ao serem preparados com água alcalina ativada.
Quando comparamos algumas das marcas mais populares desses pós, foi observado que os resultados vencedores dentre os testes
estavam somente na vanguarda. No entanto, comparando uma mistura feita com água normal da torneira, eles podem trazer muitas
vantagens consideráveis se misturados com a água alcalina ativada. Esquerda: água da torneira pH 7,5, ORP (+) 267 (CSE); dH2 0
microgramas/l. Direita: água ativada pH 9,9; ORP (-) 683 (CSE); dH2 1313 microgramas/l. O gráfico mostra a comparação de ganho/
perda com água da torneira após misturarmos os pós.

Tendência da água alcalina em uma revista de
musculação Americana
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PÓS DIETÉTICOS
A informação na página anterior a respeito das “proteínas em pó” pode certamente ser levada em consideração na utilização de água alcalina para misturar com pós para perda de peso, de qualquer modo efetivas elas devem ser. Nesse
caso, ele não é um suplemento alimentar, mas um substituto completo do alimento. Comida que leva ao ganho de peso é
rejeitada e substituída durante a fase da dieta, com um consumo de baixa caloria para tornar a perda de peso mais viável.
Tais dietas, shakes e pós, são tão abundantes quanto os grãos de areia de uma praia. Por isso realizei testes somente na
bem publicitada Almased para esclarecer a vantagem essencial de misturar com água alcalina. Os valores básicos da
água misturada são os mesmos que com as proteínas em pó.

Água da
torneira
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente
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LEITE MATERNO
Leites em pó nos dias atuais dificilmente são usados como substituto para o leite fresco no setor privado. Visto que, em
países desenvolvidos há um bom abastecimento de leite fresco. Como isso pode ser melhorado, eu já mencionei no capitulo: “Transferência de hidrogênio através da embalagem”. Como formula alimentar para recém-nascidos que não são
amamentados, esses leites em pó são amplamente distribuídos e seus parâmetros de qualidade eletroquímica deveriam
ser observados de perto. Porque o leite de vaca, do qual o leite em pó para bebês é feito, apresenta outras medições de
valores do que o de uma mãe lactante. É surpreendente que os valores eletroquímicos normais do leite materno estejam
na mesma faixa de flutuação que o sangue humano. Obviamente a natureza fez com que fosse fácil para o recém-nascido
absorver os nutrientes do leite na corrente sanguínea.

A questão fundamental é: Como o leite em pó para bebês poderá alcançar maior similaridade ao modelo natural? Ou o
bebê pode ser melhor alimentado com a formula alimentar? Por mais de 100 anos, cientistas na função de produtores de
leite em pó para bebês pensaram sobre essas questões. O uso da água alcalina ativada seria uma vantagem adicional?
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LEITE EM PÓ PARA BEBÊS
Alguns produtores de leite em pó para bebês já começaram a questionar qual o papel que a água, com a qual seus pós
são misturados, representa. Por conseguinte eles vendem suas próprias marcas de “água para bebês”. Baseado na marca
de água para bebê “Humana”, eu testei o efeito eletroquímico no produto final, o que pousa na garrafa de diferentes
marcas. Os resultados não me pareceram muito convincentes.

© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente
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ALTERNATIVAS CONVENCIONAIS PARA LEITE DE BEBÊ?
As misturas em pó para bebês combinadas com a água para bebes Humana,
de fato atingiu um melhor resultado em todos os eletroquímicos (valores ORP)
do que um produto já preparado e engarrafado. Algo que é dado às mães em
algumas clínicas de maternidade pouco tempo após darem à luz se elas tiverem
dificuldades na amamentação. Um potencial redox de + 73 mV (CSE) significa
que o recém-nascido deve superar uma tensão de pelo menos 75 mV para transportar os nutrientes do leite em seu organismo. Entretanto, o valor de pH desse
produto, de 6,92, é muito melhor que os melhores valores obtidos com a “Água
para Bebês”, de 6,64.
O valor de pH é mais importante que o valor do potencial redox? Essa questão
é, nesse caso, cientificamente nova e ainda não foi abordada. Eu suponho que
não.
Misturar com água mineral raramente produz melhores resultados que com
a água para bebês comercializada. Como detentor da provavelmente maior coleção de água mineral analisada eletroquimicamente no mundo, você
realmente pode levar-me em consideração: A água mineral do Poço de St.
Leonhard’s, em Leonhardspfunzen na Alta Baviera, mostrou os melhores valores quando misturada com leite em pó para bebês, em comparação a 120 variedades diferentes.
Mas esses resultados não estão somente distantes do leite materno original, ainda mais em relação ao preço que é mais caro que o próprio leite em pó.
O valor de pH é ao redor de 0,7 pH abaixo da meta, o valor de ORP a +24 mV (CSE) é
de 26 a 86 mV abaixo do modelo mestre de leite materno. Com água alcalina ativada
aproxima-se muito mais dos valores ideais.
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente
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ÁGUA ATIVADA E LEITE MATERNO
Eu tenho esperança de que este livro possa inspirar produtores de alimentação para bebês a pesquisar mais profundamente e também tenho uma recomendação a expressar.
Eu apenas gostaria de destacar que, se a água alcalina
ativada for usada, por exemplo, para misturar com o leite em pó “Bebivita Initial Milk 1”, você estará muito mais
próximo dos parâmetros de medição eletroquímica do leite materno que com os métodos populares anteriormente.
Água ativada a uma temperatura de 14º C era usada para
misturar, com os seguintes parâmetros:
pH 9,8; ORP (-) 609 mV (CSE); hidrogênio dissolvido 1353
microgramas/l O resultado: pH 7,3; ORP - 053 mV (CSE), hidrogênio dissolvido 136 microgramas/l.
Um estudo científico posterior deve endereçar a questão, a ingestão de água alcalina ativada durante o período de amamentação da mãe melhora a qualidade do leite materno? Um teste
piloto com uma pessoa “teste” certamente sugere isso:
Leite materno teste 1: 08.05.2012 sem ingerir água alcalina ativada pH 7,55 ORP (-) 27 mV.
Leite materno teste 2: 23.05.2012 Previamente ingerindo água
alcalina ativada diariamente a vontade (pH 9,5, ORP -220 mV) .
pH 7,54 ORP: - 56 mV.

A duplicação do potencial redox negativo em 15 dias
aponta um forte aumento da margem de elétrons.
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente
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ÁGUA ÁCIDA – MAIS DO QUE SIMPLESMENTE UMA LIMPEZA
e regula o equilíbrio do pH depois
do banho ou barbeação. Rugas são
atenuadas e sua pele notavelmente dá
a sensação de estar mais leve.
Enquanto a água alcalina ativada possui um sabor subjetivamente mais leve
que o da água normal, e embora ela
seja objetivamente rica em minerais e
em vista disso dura, a água ácida alcalina é objetivamente mais leve e por
isso adequada para a higiene. Depois
de limpar com ela você poderá notar
menos estrias de resíduo de calcário
em azulejos, espelhos, janelas e pi-

Água muito ácida de um ionizador
“recipiente” (anólito com adição de
sal) possui um valor de
pH abaixo de 3 e é altamente efetiva e também
é um desinfetante ecológico. Com essa água
você pode enxaguar
mamadeiras já limpas e
fazer com que elas sejam esterilizadas.
Água anólita em uma garrafa com
spray funciona muito bem como desodorante e pode ser aplicada para a
higiene íntima.

sos e irá utilizar menos produtos de
limpeza.
Nossa pele é levemente ácida, tal
qual a água ácida de um ionizador
de água. Essa água comprime a pele
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

Como desinfetante para casas de agropecuária para animais como aves,
suínos e gado, o anólito é crescentemente utilizado devido a seus atributos
biocompativeis.
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Pode-se lavar e esterilizar produtos de
carne com água anólita depois de abrir a embalagem.
Todavia, a água ácida ativada não é
apropriada somente para isso: você
ainda frita o seu bife em gordura?
Nós fritamos nossa carne em gordura
porque os ácidos gordurosos asseguram que os poros da carne, ave ou
peixes fechem e fiquem gostosos e suculentos. A água ácida ativada quente
também fecha os poros e você ficará
surpreso de quantos aromas assados
surgem, embora sejam fritos somente
com água. Como um bis um saboroso
molho é feito ao mesmo tempo. Usos
adicionais para água ácida ativada e
também para a alcalina, você encontrará na parte 2.
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CONCLUSÃO: TRATAMENTO ATRAVÉS DA INGESTÃO DE ÁGUA

Stress e lazer insuficiente afetam quase
todas as pessoas enquanto comem. Em
vez de cuidadosamente e amorosamente
escolhermos e prepararmos nosso alimento, em vez de ao menos equilibrar nossa
inatividade com pequenas porções, nós
comemos demasiadamente e as coisas
erradas.

Ionizadores de água eletrolíticos oferecem uma nova possibilidade de compensar um
estilo de vida muito ácido. Porque a água alcalina ativada cria álcali com a energia do
hidrogênio no corpo. Além disso, ela é um “móbil perpetuo para a dês-acidificação” e
funciona como uma “fonte da juventude” devido a sua eficácia contra os radicais livres.

Para que a longo prazo as muitas calorias
vazias não façam com que fiquemos doentes, cada vez mais, optamos por pílulas como suplemento alimentar, que seria
para supostamente ajudar a equilibrar o
déficit de nutrição.

Filtros de água da torneira e ionizadores de água são perfeitas soluções ecológicas e
econômicas, considerando que a água mineral deverá sair da cadeia de transportes. O
baixo custo por litro é substancialmente mais econômico que a ultrapassada indústria
de bebidas, com suas embalagens dispendiosas, rotas de transporte longas e tempo de
armazenamento.

© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

Somente pelo fato de renunciarmos a bebidas ácidas, bebendo água da torneira ao
invés, podemos alcançar muito. Mas ela deve ser ao menos filtrada. A bebida ideal no
habitat do nosso ambiente chega até nós através de um ionizador de água.
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DOCUMENTOS HISTÓRICOS
•

• De 1990: Ionizadores de água fornecidos nos EUA, graças
ao livro: “Reverse Aging”(Envelhecimento Reverso) por Sang
Whang, para um florescimento do “Alcalinizar ou morrer”. O
renascimento da AAE Na Alemanha começa em 2004 com a
tradução do livro de Whang e a publicação do livro: “Service
Handbuch Mensch” (Manual de Serviço para Humanos) por
Dr. Walter Irlacher, um doutor em spa de Bad Füssing.

•

• Desvendar o ORP anormal da AAE da pesquisa de hidrogênio desde Albert Szent György (1937 - present) é incentivado pelos pesquisadores Japoneses Hidemitsu Hayashi e
Sanetaka Shirahata.

•

Desde que Shigeo Ohta comprovou o efeito terapêutico
aplicável do oxigênio dissolvido em 2007, um único campo
de pesquisa do “gás medicinal” foi desenvolvido, primeiramente nos EUA. Água alcalina ativada contém muito hidrogênio, por essa razão tornando-se muito interessante para
um público mais vasto. Mais e mais companhias do Extremo
Oriente começam a produzir ionizadores de água mesmo
para o Ocidente.

•

• De uma bebida a um suplemento alimentar: O novo papel
da água alcalina ativada como um fator de correção para
um estilo de vida insalubre. Desde 2012, Karl Heinz Asenbaum clama por uma “Revolução Redox” em suas palestras:
água alcalina ativada não deveria ser somente bebida, mas
também ser usada para o processamento, refresco e preparação de alimentos pobres em elétrons. O processo de envelhecimento pode ser interrompido com a ingestão de alimento. Essa é a tese principal.

No desenvolvimento histórico, os efeitos da água eletro
ativada (AEA) foram primeiramente descobertos e divulgados – antes que eles fossem entendidos no século XXI.

•

• 1931 - 1981. A Água Eletrolítica de Alfons Natterer, com a
ajuda do Dr. Manfred Curry Fuss entre outros, engloba medicina, agricultura e higiene. A empresa sucessora NAWA,
produz hoje todavia, uma pomada essencialmente desenvolvida por Natterer, Elektrolytsalbe S®, com enorme sucesso
na Europa.

•

• O desenvolvimento de ionizadores domésticos no Japão
desde 1951. Emphasis: Alkaline EAW.

•

•

• União Soviética e países da CEI: Desde 1972 a extensa e
secreta pesquisa de estado nos países de fala Russa. Ênfase:
Potencial de Redução e Oxidação (ORP). O precursor Vitold
Bakhir é hoje um dos principais pesquisadores e empreendedores no campo da aplicação da água ácida ativada, água
ácida eletrolizada, (anólito). Os termos, “água viva” e“ água
morta” começaram a ser propagados na medicina popular
de fala russa.

© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente
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O LEGADO DE NATTERER
O engenheiro Alfons
Natterer, nasceu
23.01.1893, faleceu
05.05.1981
Inventou em 1930
em Munique a água
eletrolítica “Hydropuryl” (très variedades)
e registou como uma
especialidade da
medicina.

Ela era como “O Ovo de Colombo”. Todos
sabiam como funcionava, porém somente
ele o fez. O engenheiro de Munique Alfons
Natterer tinha a intenção de padronizar a
fabricação de cerveja com água otimizada. Visto que ninguém mostrou interesse,
ele disponibilizou sua água eletrolisada
para que doutores realizassem testes em
1931.
Natterer coletou diligentemente relatórios
e análises, e não foi desencorajado pela
destruição da sua fábrica de água durante
a Segunda Guerra Mundial. Ele distribuiu
sua “água medicinal da tomada” a altos preços em farmácias e detentores de
licença.

© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

„Elegante Welt”, edição Maio 1955:
A nova Água da Vida
INDEX

Enorme, e com um amplo telhado, encontra-se uma casa na encosta de uma montanha acima de Berchtesgaden. Muitos
locais e Austríacos próximos a fronteira,
e também incontáveis números de turistas
e atletas de inverno vão em peregrinação
a essa casa para obter água eletrolítica,
que eles chamam de “água maravilhosa”.
O inventor com cabelos brancos, Alfons
Natterer, mostra de bom grado aos visitantes curiosos, sua invenção com a qual
ele produz a sua popular água medicinal.
Nas paredes, repousam recipientes enchidos até a borda com potencial água eletrolítica. Acima e perto deles encontram-se
aparelhos elétricos, instrumentos de medição e recipientes de vidro. A eletricidade
flui através da água no recipiente por dias,
e é muito importante para a qualidade da
água que o tempo de processamento e
a densidade da corrente desejada sejam
mantidos. O sucesso dessa água eletrolítica é frequente. O doutor confirma que
essa água única, tem influência direta em
aproximadamente setenta por cento de todas as doenças, e todas as possibilidades
ainda não foram esgotadas. Até o momento, doutores prescrevem soluções bebíveis
com água eletrolítica especialmente para
o estomago, intestino, fígado, bílis, rins e
problemas da bexiga, para distúrbios da
circulação, sinais de envelhecimento, do-
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res de cabeça crônica, enxaqueca, reumatismo, gota, perda de apetite e sintomas
similares. Crianças subdesenvolvidas ao
ingerirem um copo de água eletrolítica diariamente, ficarão fortes e saudáveis.

mente e em conjunto com a água livre de
germes contribuem para a cura e o efeito
de fortalecimento.

É surpreendente ver como a força vital da
água eletrolítica atua em animais jovens.
O crescimento é impulsionado e a susceptibilidade a epidemias é notavelmente
baixa. Plantas com flores também reagem fortemente após serem regadas com
água eletrolítica. As folhas tomam uma
coloração verde exuberante, as plantas
crescem rapidamente, e as flores e frutas
tornam-se muito grandes e muito coloridas. Porém, ainda é muito cedo pra falar
sobre cultivação de plantas com água eletrolítica porque o processo de produção
presente ainda é muito caro. Os produtores gostariam de apenas demostrar com
esse intento o notável poder que reside
em sua criação. Esses poderes podem ser
primordialmente atribuídos à eletricidade
na água. É sabido que a água contém
minerais, como ferro, cobalto, enxofre,
cálcio, e assim por diante. Esses são processados com o método de eletrólise, e
uma assim chamada, migração de íons,
ocorre. O procedimento é similar ao esmagamento de um átomo. Os minerais e
oligoelementos são modificados eletrica-

“Fazenda de Avicultura Alemã”		
A Água da Vida de Munique
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Artigo:

Após os relatórios do Sul da Alemanha, a peste aviária e muitas outras doenças animais poderão ser evitadas e
no futuro, também prevenidas. E não
somente isso; com os mesmos meios
que previnem as doenças, um maior
crescimento em todos os animais lactentes pode ser atingidos e especialmente com aves.
Esses efeitos de sondagem não seriam
alcançados com um novo soro, nem
com injeções de hormônios e também
não com rações concentradas, mas
simplesmente com água. No entanto,
uma água especial, a chamada água
eletrolítica, que é recentemente produzida em grande escala e no mercado.
Nascentes de água escolhidas especialmente, “funcionaram” por dias
seguidos em aparatos especiais com
INDEX
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uma alta corrente elétrica e com um determinado dispositivo de segurança, dos quais daquela água durante dois
ou três dias, águas eletrolíticas completamente diferentes
foram produzidas. Dois tipos são usados para a criação de
animais. Elas são absolutamente livres de germes e podem
ser armazenadas por dias.
As crias gostam de beber água eletrolítica. Depois de alguns dias pode ser estabelecido que elas preferem água
eletrolítica à água normal do poço. Crias com três ou quatro semanas de vida, que beberam água eletrolítica desde o início, não somente são mais vigorosas, mas também
têm quase o dobro de tamanho que irmãos da mesma
idade; elas não adoecem, mesmo se uma epidemia eclodir
no mesmo galinheiro, e depois de quatro meses já estão
adultas.

enxaquecas, reumatismo, gota, problemas circulatórios,
dores de cabeça crônica e assim por diante.
Depois de experiências prévias e do sucesso com a “Água
da Vida de Munique” pode ser presumido que esse procedimento de eletrólise nos trará algumas surpresas interessantes. Como ouvimos, esses aparatos para a produção de
água eletrolítica serão produzidos em série e deverão ser
entregues em sanatórios, hospitais, grandes companhias,
criadouros de animais e grandes centros de jardinagem.

Com pombos correio um aumento de performance foi verificada se durante o seu tempo de voo água do poço fosse substituída pela nova “Água da Vida de Munique”. Essa
água é excelente para a criação de gado jovem.
Até agora a companhia não depositou muito peso nas descobertas de teste com animais, esses foram somente os
motivos para uma causa, provar a capacidade medicinal
da água eletrolítica com pessoas que estão doentes. Os
resultados com pessoas foi espantoso. Em torno de setenta
por cento de todas as doenças conhecidas são influenciadas por essa água eletrolítica, especialmente as do estômago, intestinos, fígado, bílis, rins e problemas da bexiga,
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente
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A ERA DE NATTERER EM DOCUMENTAÇÃO DE IMPRENSA
Krebs, o inventor da terapia de corrente
baixa.
Ela trabalhou no nosso milênio com o Método de Diagnóstico desenvolvido por Natterer e Dr. Manfred Curry. Com esse método pode-se obter diferentes tipos de água
para beber. Dependendo dos sabores que
forem experimentados no “diagnóstico” e
também da apuração da “terapia”.
Artigo: Como a água elétrica pode auxiliar
no caso de doenças. Por Horst Wolf.
A naturopata Erika Röttger de Kiel pode
estabelecer a causa da maioria das doenças com três copos de água. O método de
cura dela é intrigante, porém exitoso.

Nos anos 70, 2 artigos apareceram no jornal popular “BILD”.
Natterer era então um senhor de idade,
porém ainda com sucesso e respeitado
por naturopatas alternativos e doutores.
Escondido atrás do retrato de “Erika Röttger” está o naturopata de Hamburgo Edith
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

A dona de casa de 44 anos Anna Harms
queixou-se de insònia, exaustão, ansiedade e uma erupção cutânea. Nos últimos
nos seis meses ela perdeu doze libras. Os
doutores não foram capazes de encontrar
nada em Anna Harms. Contudo a cada
dia fica mais difícil realizar os afazeres
domésticos.
Agora ela senta no lounge de consulta da
naturopata Erika Röttger em Kiel, AlemanINDEX

ha. Uma mulher magra, 46 anos de idade,
resoluta e com ternura cativante. Na frente
de Anna Harms, na pequena mesa, encontram-se três copos enchidos até a borda com uma água de aparência líquida.
Anna Harms deve beber um gole de cada
copo. A naturopata a observa. Depois de
dois minutos, o processo é repetido.
Desta vez, Anna Harms deve beber em
pequenos goles, como que saboreasse
um molho.
“Que gosto tem?” pergunta Erika Röttger.
A paciente hesita. Então ela fala vagarosamente, como se duvidasse do próprio
julgamento: “Tem gosto de…bem….peixe.”
Erika Röttger anota isso na folha. O diagnostico é conclusivo.
No Segundo copo ela faz a mesma pergunta. Desta vez a resposta é: “Tem gosto de
água potável obsoleta.” No terceiro copo
ela finalmente diz: “Tem gosto de limão
com uma pequena pitada de açucar.”
A naturopata recosta-se em satisfação.
Seu diagnostico é conclusivo. “Você sofre
de um mal funcionamento do fígado e o
seu equilíbrio de hormônios está conturbado. Seu organismo está acídico. Essas são
as causas de suas queixas.
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Por favor, evite sucos de frutas devido a
sua acidez, e frutas muito frescas. Beba
bastante leite. Você deve começara beber imediatamente água eletrolítica para
desintoxicar-se. Dez mililitros, três vezes ao
dia.”
Dois meses depois, a paciente estava curada. O que a naturopata fez é o assim
chamado “Teste de Schmidt’sche para detectar o equilíbrio da eletrólise no corpo”.
Cada célula é carregada eletricamente.
“Soa confuso, mas é fácil de explicar”,
diz Erika Röttger. Já foi comprovado cientificamente que cada célula é carregada
eletrolíticamente. Mudanças patológicas
nos orgãos são causadas por um deslocamento no campo elétrico do organismo.
Conhecemos isso como acidose ou alcalose do corpo.
O que a paciente Anna Harms bebeu durante o teste foi uma água da nascente de
Upper Palatinate carregada eletricamente,
e tratada especialmente. Dependendo do
que o paciente puder saborear depois de
experimentar os três tipos de água; água
ácida, água neutra e água alcalina, isso
dá uma indicação das diferentes indisposições internas. Com a mesma água usada para o teste o tratamento de desintoxicação também é feito. A água eletrolítica
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

faz com que o campo de tensão atrapalhado no corpo volte ao equilíbrio, e as doenças desaparecem.
Com esse método a maioria das doenças
orgânicas podem ser curadas. No caso de
doenças externas, tais como furúnculos,
acne, hematoma, contusões, veias varicosas, pernas ulceradas, artrite, o “Cremeeletrolítico” é utilizado – ele contém água
eletrolítica com uma pomada aditiva.
Por dez anos a naturopata Erika Röttger
tratou seus pacientes com essa base. Ela
curou milhares de pessoas desse modo.
Muitas mães com filhos que sofriam de assaltos misteriosos ou febre, procuram sua
orientação.
“É sempre o mesmo”, diz Erika Röttger. “As
crianças são superalimentadas com frutas.
A acidez da fruta desloca o equilíbrio elétrico, as células começam a sofrer devido
a uma deficiência de oxigênio e o que segue são as doenças malignas.”
Um caso muito trágico esclareceu como é
importante manter o equilíbrio eletrolítico
no corpo:Um mestre de obras de 41 anos,
sofria de câimbras no cérebro. Indícios de
paralisia e amnésia. Os doutores nunca
descobriram a causa.
INDEX

Quando esse homem finalmente procurou
Erika Röttger, ele estava no fim. “A melhor
coisa é, eu entrei no meu carro e corri pela
estrada diretamente para o pilar de uma
ponte”, ele explica.
A naturopata notou o mal estado que
os dentes dele estavam. Ela fez um
hemograma.
O resultado: Ele estava com um envenenamento por metais. Ele tinha dois recheios
de almágama (mercúrio com enchimentos
de prata) na boca e uma ponte de aço.
“Esses três metais dentro da boca, funcionam como uma pequena estação de
energia. Eles misturaram completamente o
campo de tensão do corpo”, explica Erika
Röttger.

“Eu o enviei ao dentista, fiz com que
ele tirasse vários dentes, removesse
os metais da boca e prescrevi um tratamento com água eletrolítica. Cinco
meses depois ele estava completamente saudável.” Amanhã você irá ler:
Como um doutor cura pacientes com
lama e seixos da montanha de Jura .
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via entendido por que elas ocorreram.
Também lá, o pragmatismo prevaleceu: Quem cura, está certo.
Embora milhares de pacientes tenham
sidos tratados em hospitais Japoneses
e Russos, houveram somente relatórios
de casos de doutores acima de pacientes. Não obstante, em 1992 mais de
um milhão de ionizadores de água já
haviam sido vendidos no Japão.

Na metade nos anos 70 o senhor Natterer, de 81 anos, foi apresentado no
jornal “Der Neue Tag” com um artigo
que ocupou uma página inteira, no
qual indicações para o uso da água
eletrolítica foram então estabelecidas.
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Os fabricantes desses aparelhos foram e ainda são certificados como
fabricantes de aparelhos terapêuticos.
Porém, ainda não existem princípios
estabelecidos sobre o procedimento
terapêutico correto quando utilizando
água alcalina ativada.

Como Alfons Natterer morreu em 1981,
no Japão e na União Soviética a ideia
do que seria possível com água eletro
ativada já tinha ganhado uma âncora.

Os doutores não receitam terapias variadas, em vez disso os pacientes seguem sua própria intuição, de quando
eles devem beber e da quantidade, a
fim de sentir-se melhor.

Lá, uma pesquisa científica teve andamento por um longo período, devido
aos resultados também terem sido reconhecidos por lá. Eu somente não ha-

Embora hoje nós saibamos muito mais
sobre o princípio de trabalho da água
alcalina ativada devido a pesquisa
Japonesa, ainda estamos distantes de

INDEX

67

uma utilização sistemática e terapia
segura. Mas nós sabemos com certeza: A água possui um sabor agradável
e faz bem.
A água eletroativada é a coisa que
muito me ajudou, mesmo em casos
de doença majoritária como cancer,
diversas alergias, psoríase e diabetes,
a sobreviver de modo aprazível nos últimos 15 anos. Eu estou empenhado
a distribuir essa tecnologia altamente
beféfica de tal maneira, que os ionizadores de água se tornarão aparelhos domésticos básicos tal como
cafeteiras.

© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente
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SEGUNDA PARTE
Água ativada elétricamente
FAQ
As perguntas mais importantes

© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente
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MUITOS NOMES: O QUE É AQUILO?
Nas páginas 6-7 deste livro você pode ver muitos nomes. Algumas pessoas realmente pensam: todos esses termos falam sobre
o mesmo tipo de tratamento com a água. Eles compram um ionizador de água e pensam: isso é somente um filtro. Ou que ele
produz somete água alcalina ou ácida.
E até alguns cientistas nem sempre utilizam os termos corretos.
O termo científico mais popular por décadas foi: “água alcalina
reduzida“ (AAR). Os químicos gostam dessa palavra. Eles aprenderam que “reduzida” significa: Eu tenho um elétron.
Mas a água, uma molécula chamada H2O, não possui um elétron para ser chamada “reduzida” e escrever H2O-. O que possui
um elétron é H+, que é um dos dois íons que formam a água.
Esse íon H+ é reduzido no cátodo de uma célula de eletrólise e se
torna um átomo de hidrogênio (H). Imediatamente ele se combina
com um segundo átomo de hidrogênio e forma uma moléculaH2, que é um gás. Tanto a molécula de hidrogênio quanto a molécula-H2, são reduzidas, porque elas tendem a ceder um elétron
para outros parceiros em uma reação química. Portanto o termo
correto para a água catódica seria “água alcalina reducente“.
Então mesmo na ciência há muita confusão no que diz respeito
ao que faz um ionizador de água – e o que ele não faz. Alguns
até dizem que o termo ionizador de “água” não faz sentido. No
entanto, eu penso que é um melhor termo do que “água reduzida”, porque durante a eletrólise as moléculas de água são dissociadas em dois íons da água H+ e OH-: A razão para a crítica
do termo “ionizador de água” não é devido à eletrólise sendo
que água dissocia-se. A dissociação da água (autoprotólise) é um
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

processo natural fundamental na água. Mas a eletrólise da água
amplifica o processo de dissociação, porque os íons da água são
deionizados (reduzidos ou oxidados) no cátodo H+ + e- --> H (redução) e OH- - e- --> O + H+ (oxidação) no ânodo.
Portanto o termo “ionizador de água” ao menos descreve o que
finalmente acontece em um ionizador de água diafragmático: Por
fim você tem mais íons de água em cada câmara do que com a
água normal.
Já que a natureza da água eletroativada não havia sido compreendida até recentemente, desde 1931 até 50 diferentes descrições emergiram. Originalmente, o inventor Alfons Natterer
falou sobre a água eletrolítica ácida, alcalina e neutra. Decisiva
é, desde então, a produção eletrolítica como oposição ao que eu
gosto de chamar de, “ionizadores de água químicos”.
Sendo que no Japão, devido a outras construções celulares, inicialmente foram produzidas somente as variedades alcalina e
ácida, o termo “Água Alcalina ionizada” foi desenvolvido para a
parte alcalina bebível. Isso é uma definição pouco clara.
A água torna-se alcalina porque uma parte das moléculas dividese em íons ácidos e alcalinos. Eles ionizam e, portanto, separamse com a eletrólise de modo que de um lado da membrana resulta a água alcalina (dos OH- íons) e no outro lado da membrana
resulta água ácida (dos H+ íons).
O contra termo da água alcalina ativada é a água ácida ionizada. Sendo a última frequentemente denominada como água
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Depois, o termo trazido por Dina Aschbach em um livro: “água
ionizada” foi uma escolha desafortunada de palavras, porque
ela tráz para o primeiro plano somente os íons da água. A atividade elétrica da “água ativada” não se encontra diretamente
no caráter alcalino ou acídico que é produzido a partir dos íons
da água OH- e H+, mas sim no enriquecimento do hidrogênio
dissolvido na água acídica e o enriquecimento do hidrogênio na
água alcalina.
Devido a esses gases dissolvidos, um potencial de redução oxidação (ORP) muito alto (positivo) é alcançado, de até 1200 mV
(SHE) no lado do oxigênio e um potencial de oxidação extraordinariamente baixo (negativo), de até (-) 600 mV (SHE) no lado do
hidrogênio. Esses são os valores que podem ser mensurados com
um eletrodo SHE (eletrodo de hidrogênio). Sendo que na pratica
calcula-se praticamente somente com eletrodos CSE (prata/eletrodos de cloreto de prata), os valores são de até + 1000 mV (CSE)
no lado do oxigênio e de -800 mV no lado do hidrogênio. Esses
valores medidos a 25º C foram a diferença entre o método de
medição e as quantidades das medições SHE com uma diferença
de + 207 mV. A relação com outras temperaturas é ilustrada no
gráfico a seguir (em http://www.angewandte-geologie.geol.unierlangen.de/paramete.htm)

© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

Acima: A comparação da Voltagem do eletrodo de hidrogênio padrão (SHE) e
do Eletrodo usual Ag/AgCl (CSE) – linha vermelha – em diferentes temperaturas.
Numa água potável normal com a temperatura da torneira (linha azul), deve-se
adicionar 220 mV ao valor CSE, em temperatura ambiente (linha verde) 207 mV
você tem o valor SHE.

Ao eletrolisar a água em uma célula eletrolítica com uma membrana diafragmática não somente formam-se os dois íons da água
H+ e OH- a partir das moléculas de água. Também são liberados
hidrogênio e oxigênio. A diferença nos dois lados é explicada
pelo fato de que os gases oxigênio e hidrogênio possuem poderes de dissolvimento diferentes.
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Solubilidade do oxigênio mg/l em 1 pressão atmosférica
101,325 Pa

Sempre há o dobro da quantidade do gás hidrogênio em
relação ao gás oxigênio.

5 graus C:

2,756

20 graus C:

2,501

O O2 pode, no entanto, a 25 graus C dissolver-se 1,6 vezes
melhor na água. Então, para onde com o claro excedente
de H2?

25 graus C:

2,293

30 graus C:

2,122

35 graus C:

1,982

Solubilidade do hidrogênio mg/l em 1 pressão atmosférica 101,325 Pa
15 graus C:

1,510

20 graus C:

1,455

25 graus C:

1,411

30 graus C:

1,377

35 degrees C:

1,350

Com a eletrólise, 2 moléculas de água H2O liberam a seguinte quantidade de gás:
•

2H2O —> 2 H2 + O2

© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

O Voltâmetro de Hoffman (foto) é um dos experimentos escolares
favoritos dos professores e estudantes de química. Graças ao seu
design inteligente, a equação pode ser claramente demonstrada.
De todo modo, o professor de Química deve usar de um “artifício” a fim de demonstrar que os dois gases são formados com
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a proporção 2:1. Se a água não for saturada pelos dois gases,
então a proporção de 1:2,5 resulta em dois poderes de dissolvimento e velocidade de dissolvimento (oxigênio para hidrogênio)
diferentes.
No final do experimento nós obtivemos oxigênio e hidrogênio
puros para o saudoso efeito de gás detonante, e também, água
acídica com oxigênio saturado e água alcalina com hidrogênio
saturado, dependendo da pressão do ar e da temperatura.

A água alcalina eletrolisada contém muito mais hidrogênio que
oxigênio. Muito claramente, o que está faltando são os +1200 mV:
o ORP deve afundar e tornar-se negativo. Por outro lado, a água
ácida eletrolisada contém muito mais oxigênio que hidrogênio.
Portanto o ORP torna-se positivo. O gráfico abaixo mostra somente o que acontece na água pura. Na água potável normal há
muitos outros íons que poderiam influenciar nos valores do ORP
medidos com um eletrodo CSE.

Então porque o ORP afunda para valores negativos muito elevados na água alcalina rica em hidrogênio?
Deve-se manter em mente que os valores de ORP não são medidos diretamente. O ORP é sempre o valor de uma corrente elétrica entre duas partes químicas reativas. Portanto, um tamanho
relativo. O gás hidrogênio H2 é definido como um potencial padrão E0. Em oposição ao eletrodo de hidrogênio (SHE), o ouro,
por exemplo, possui um ORP de + 1680 mV, enquanto o lítio mostra–3040 mV. Por causa da diferença na voltagem, poderíamos fazer uma bateria de lítio-ouro com 4720 mV (4,72 Volts). Um valor
negativo significa que um excedente de elétrons está presente, um
valor positivo aponta uma tendência a aceitar elétrons.
A molécula da água H2O é composta de duas partes reativas,
H2 e O. O oxigênio (O) possui um ORP positivo com aproximadamente + 1200 mV em comparação ao H2. O que é, portanto, “cobiçoso” para os elétrons. Essa diferença na voltagem de 1200 mV
é constante em todos os valores de pH e métodos de medição,
mesmo se os valores das duas partes reativas com valores de pH
crescentes afundarem. Veja o gráfico abaixo.

© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente
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•

Um maior excedente de OH-íons

•

Uma possivelmente completa remoção do gás oxigênio

Esses 3 parâmetros básicos complementam-se. A disponibilidade simultânea deles é exclusivamente alcançada
com um ionizador de água eletrolítico
com eletrólise diafragmática. Nem
mesmo os ionizadores de água químicos, nem os aparelhos de eletrólise
sem um diafragma ou os geradores
de Água Rica em Hidrogênio podem alcançar a conformidade desses
parâmetros.

Na água alcalina ativada potável, com um pH de 9.5, o ORP do H2 deve afundar
além de -700 mV. Isso a uma temperatura ambiente.
Portanto, há três parâmetros básicos os quais definem os valores da água alcalina ativada:
•

Uma saturação máxima com hidrogênio dissolvido

A primeira pessoa, dentro do meu
conhecimento, que utilizou jornalisticamente na Alemanha o termo “água alcalina ativada”, foi o engenheiro Dietmar Ferger no seu livro publicado em
2006: “Água Alcalina Ativada – como
ela funciona e o que ela pode fazer.” A
versão extendida desse livro também
está disponível em Alemão, com o título: “Jungbrunnenwasser” (Água da
Fonte da Juventude ).
O Dr. Walter Irlacher e eu também

© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente
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utilizamos o termo ”água alcalina ativada“ no nosso livro
“Service Handbuch Mensch” (Manual de Serviço Para Humanos), que foi exibido pela primeira vez em 2006.
Em 2008, junto com Ferger, nós analisamos profundamente
o tópico com o livro e documentário “Beba Você Mesmo
Alcalino – um curto manual sobre a água alcalina ativada”.
Em 2008 o interesse estava dominado pelo valor de medição eletroquímico, no qual a água alcalina ativada, juntamente com seus valores de pH aumentados, também
possui: O ORP negativo. O pesquisador Russo Vitold Bakhir
acreditava ter provado que o fato de ORP estar anomalamente baixo não seria explicável com as equações químicas
de ORP. O ORP da água ácida ativada também era anomalamente alto e parecia também, ser inexplicável.
Em 1997 Sanetaka Shirahata levantou a hipótese de que
somente o hidrogênio atômico pode ser a causa para o
efeito antioxidante da água. Ele podia estabelecer tal efeito
com tipos de água que não possuíam o ORP anomalamente negativo, mas que continham hidrogênio atômico. Uma
dessas águas, ele testou certamente com um conteúdo de
hidrogênio atômico, era uma água natural de Nordenau na
Alemanha.

© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

O FENÔMENO NORDENAU
Desde que Shirahata pesquisa a água de Nordenau que vem da
mina de ardósia de Nordenau, ela ficou famosa fora da Europa. Contudo, na Alemanha não é permitido que a mesma seja
vendida como uma água medicinal, atualmente ela é exportada principalmente para os seus fãs coreanos. Algumas pessoas
afirmam que tal água seja uma forma natural de água alcalina
eletrolisada.
Em 2006 foi a primeira vez que eu me dirigi até lá para realizar testes na água da mina de ardósia. E eu não pude encontrar
qualquer similaridade com a água alcalina eletrolisada.

Ela era somente levemente alcalina (pH: 8.19) com um ORP oxidante de + 134 mV (CSE). Dez anos após, eu realizei testes na
água engarrafada de Nordenau. O pH era ainda mais baixo (7.5)
e o ORP era equitativo +244 mV (CSE). Também não havia gás
hidrogênio mensurável nela. Portanto, eu realmente duvido das
suas qualidades antioxidantes.
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ÁGUA DE HUNZA

De fato, existe lá uma taxa de mortalidade bastante alta. A
mortalidade infantil é bastante alta, com uma taxa de mortalidade de 30% antes dos 10 anos de idade, 10% dos adultos morrem antes dos 40 anos de idade. (Fonte: Ensminger,
A., Concise Encyclopaedia of Foods and Nutrition, 2nd ed
1995, p. 619).
Somente porque os hunza vivem a 2500 m. acima do nível
do mar, eles não têm uma água rica em minerais, mas principalmente água de degelo, eles se tornaram conhecidos
pela relativamente alta qualidade dos seus cristais de sal,
que eles próprios consumem com essa água para sobreviver. Sendo que este consiste em sua maior parte, de sal comum (cloreto de sódio) e de resquícios de elementos, minerais tais como cálcio, potássio e magnésio são muito baixos.
Talvez seja uma razão para a baixa expectativa de vida.

Marianne S. me fez a seguinte pergunta: O povo de Hunza
são anciões – no entanto eles bebem quase exclusivamente
a precária água mineral de geleira. Você realmente acredita que a água mineral ativada rica em alcalino seja melhor?

ÁGUA KANGEN®

Sim, porque eu adiro aos fatos.
Nenhum lugar, que tenha sido documentado, possui a média de idade do povo Hunza do Paquistão. O mito provém
do filho do inventor suiço Muesli Bircher, em um livro antigo
entitulado: “Hunza – O povo que não conhece qualquer
doença”.

© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

Kangen Water® é a descrição da marca registrada para a
água ativada da tradicional empresa Japonesa EnagicTM,
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existente desde 2005, que é produzida por um aparelho ionizador feito por essa mesma empresa.
Na Europa, por exemplo, esses aparelhos sob a descrição
de LevelukTM ofertados por empresas de marqueting multinivel, são similares a outros aparelhos na montagem e na
performance da eletrólise. A descrição Kangen® Water nas
instruções de operação, é somente usada para água alcalina ativada com pH 8,5, pH 9, pH 9,5 e pH 11. A água ácida e a filtrada não são descritas como Kangen® Water. A
Kangen® Water é água alcalina ativada de alta qualidade.
Uma água com pH 11 não é considerada água potável.
Sendo assim, na“Água Kangen® forte” (>pH 11) há um sinal de aviso para que não seja bebida. É possível remover
manchas gordurosas com ela, lavar peixe, carne e vegetais
e também, pode-se utiliza-la para limpar o chão.

Há uma característica especial nos aparelhos LevelukTM:
Criar “água ácida forte” (Anólito) e “Água Kangen® Forte”
(Católito), esses aparelhos são equipados com um tanque
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

para líquidos que possui um “Melhorador de eletrólise para
produzir água acídica forte” fabricado exclusivamente pela
Enagic Osaka Factory, que além de escolher o nível correto
da operação, irá misturar a dosagem correta de água para
ela.
Esse melhorador de eletrólise líquido diferencia-se das soluções salinas usuais (NaCl) na água devido ao fato de que
ele também contém hipoclorito de sódio (NaClO – hipoclorito ácido ou também “Eau de Labarraque“). Hipoclorito de
sódio é, por exemplo, o componente ativo do desinfetante
e dos agentes de branqueamento domésticos e é também
promovido como “cloro ativo”.

Eu não pude detectar uma necessidade real para esse componente, sendo que, se misturarmos qualquer sal comum
em um ionizador através da mangueira de suprimento para
cristais de sal, de qualquer modo criam-se grandes quantidades de hipoclorito ácido na câmara anódica. O hipoclorito ácido é o agente definitivo para o anólito, em termos
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de desinfecção da água oxidante. Eu presumo que os aditivos de hipoclorito no “melhorador de eletrólise” são usados
especialmente na solução salina para mantê-la estável em
uma condição livre de germes. As pequenas garrafas não
possuem selo de validade.

e 11,5) com injeção de sal antes da eletrólise. É mais seguro
mantê-las separadas para evitar que as pessoas bebam a
água ácida forte ou a água alcalina forte.

Aparelhos industriais também usados para criar anólito,
funcionam com sal líquido (Sole), sendo que ele pode ser
dosado mais precisamente com a denominada “bombaVenturi” em comparação à adição de cristais de sal, que
dissolvem-se na água em quantidades variadas e velocidades variadas.
Diferentemente dos aparelhos industriais, que possuem um
controle exato da taxa de fluxo de alimentação a disposição, os aparelhos LevelukTM não podem regular a taxa
do fluxo da água exatamente, está faltando um visor com
tempo real. Então você tem que estimar com a água da torneira, visto que o aparelho pode ser conectado somente
com uma torneira de desvio. O problema pode ser resolvido com uma conexão alternativa para a água, a qual esteja
em alinhamento perfeito com a taxa de fluxo e que, desse
modo, possa garantir resultados constantes.
Em 2016, um aparelho similar para uso privado e profissional foi desenvolvido pela empresa coreana “Ionia”, uma pioneira dos ionizadores de água. O trator AquaVolta® AEQ.
(AEQ significa ativação-eletro-química). Ele possui duas saídas no topo, uma para a água alcalina ativada normal, e a
outra para água funcional ácida ou água alcalina (pH 2,5
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

O trator AquaVolta® ECA funciona com células eletrolíticas
separadas: Uma com nove eletrodos para a água alcalina
ativada potável normal. E a outra com 7 eletrodos, para a
água da torneira com injeção salina para gerar água-AEQ
funcional. A eficiência desse novo aparelho em todas a medições dos parâmetros da água (pH, ORP, hidrogênio dissolvido) em todos os testes que eu realizei foi muito melhor
do que em qualquer um dos aparelhos de Águas Kangen®.
(cf. p. 126)
O sistema de descalcificação funciona melhor e o visor
mostra todas as informações necessárias, especialmente um
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controle de fluxo em tempo real, que um ionizador moderno
precisa ter. Portanto, já é hora da empresa Enagic® atualizar seus aparelhos Kangen® antiquados e ultrapassados.
Outro ponto para o trator AquaVolta® ECA é o preço. Tendo em conta o que é ofertado pelos distribuidores usuais e
não pelo site de marketing multinível, ele é muito barato, e
não obstante, ele é ainda melhor estruturado.
Somente as dimensões de 376 x 185 x 435 mm poderiam
ser um contraponto. Esse tamanho é devido aos dois grandes cartuchos de pré filtros no aparelho. O primeiro filtro
contém grânulos de carvão ativado. O segundo filtro contém cálcio ácido e uma membrana com fibra oca que é o
padrão de excelência para a filtração na atualidade.

© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente
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A NOVA DISCUSSÃO SOBRE O HIDROGÊNIO
O pesquisador japones Shigeo Ohta mostrou em 2007
que o gás de hidrogênio molecular dissolvido, que também
é responsável pelo ORP negativo, também possui propriedades antioxidantes. Desde então, o gás de hidrogênio
molecular é um dos assuntos mais interessantes que está
explodindo nas pesquisas de medicina. 12) Ele é uma terapia promissora para a maioria das doenças não infecciosas
generalizadas.
O hidrogênio molecular combate, em particular o mais destrutivo de todos os radicais livres diretamente, o radical hidroxila. Ele possui um ORP de (+) 2300mV que o coloca na
liderança dos destrutores de células, mesmo sob ozônio (+
2000 mV). O H2 também não tem nenhum efeito colateral
em comparação a outros antioxidantes altamente efetivos:
Ele produz somente água!
Vamos ao ponto das longas discussões do ano referente
ao potencial redox e o hidrogênio: O potencial redox é um
efeito secundário. As discussões imaginativas sobre os “elétrons livres” ou “transferência sem contato” são noticias velhas em 2016.
Para alguém que consume água alcalina ativada isso tem
consequências práticas muito simples. Todos os avisos sobre os recipientes de metal para manter a água alcalina
ativada podem ser ignorados: isso depende se o recipiente
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

possuir compactação para gás. Vidro ou aço inox: irrelevante. Por outro lado, os recipientes de plástico, mesmo os
que afirmam ser livres de agentes de amaciamento, deveriam ser usados para o armazenamento somente em curtos
períodos.
Isso também trás consequências para o tamanho da garrafa: Uma vez que aberta e em contato com a atmosfera,
o hidrogênio escapa, e muito rapidamente. Portanto, as
garrafas não deveriam ser maiores do que a quantidade
requisitada para a ingestão, ou seja, o que possa ser consumido em pouco tempo. A ideia é produzir tanto hidrogênio
na água alcalina ativada quanto for possível e manter esse
conteúdo ao máximo até que ele seja consumido.
O hidrogênio escapa da água para a atmosfera muito rapidamente, pelo fato de que oxigênio removido previamente
com a eletrólise estar contido na atmosfera em 21% e deslocar o hidrogênio até que estejam em equilíbrio.
Há empresas que desenvolveram água O2 e comercializam-na com êxito. Ela não contém qualquer hidrogênio.
Do nosso presente ponto de vista, isso não é útil. O oxigênio
é o incinerador, o hidrogênio é o combustível do nosso corpo. Somente com o carregamento de NAD+ para NADH
no corpo a energia é armazenada, com hidrogênio tornouse possível. Albert von Szėnt-György, já apresentou isso em
seu prêmio Nobel em 1937 no seu discurso de reconhecimento – a propósito, o mesmo ano no qual a água eletrolítica foi registrada na Alemanha como uma especialização
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da medicina. O hidrogênio pode ser obtido somente como
um suprimento energético a partir dos alimentos. Ao final
do processo metabólico nós ganhamos hidrogênio e todo
o refinamento bioquímico das nossas células serve ao seguinte propósito, quebrar as reações de oxi-hidrogênio em
vários passos graduais.
Oxigênio pode ser obtido em qualquer quantidade desejada e é distribuído para as células através dos pulmões. Em
todas as situações normais a distribuição do hidrogênio é
exclusivamente o problema no nosso organismo.
Com a ajuda da água ativada alcalina rica em hidrogênio,
a corrente metabólica pode ser saltada. Nós podemos suprir a nós mesmos com hidrogênio imediatamente sem a
corrente respiratória e o Ciclo do Ácido Cítrico. Devido ao
tamanho de suas pequenas moléculas, o hidrogênio pode
fluir através do corpo inteiro, incluindo a mitocôndria, sem
esforço. Com a água alcalina ativada o combustível da vida
pode ser ingerido facilmente. Acrescentando, o hidrogênio
não é somente o menor antioxidante, mas também o mais
elegante. Porque ele não se torna um radical no momento
em que a sua energia termina, ele se transforma em água.
Portanto a nova questão referente à água alcalina é: Como
você pode conseguir a maior quantidade de gás hidrogênio dissolvido na água, o qual seja adequado para ingerir?
Desde 2013 há um quente debate ao redor do mundo. Eu
irei lidar com as ideias e com as ideias falhas no próximo
capitulo.
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

NOVOS METODOS E APARELHOS
Primeiramente, devemos lembrar o que faz um ionzador de
água clássico com eletrólise diafragmática.
Ele divide a água em moléculas e às separa nos compartimentos anódico e catódico. Então, os íons de hidróxido
ficam concentrados no lado catódico e os prótons (íons H+)
no lado anódico onde eles se juntam com as moléculas de
água para formar íons H3O+.

Ao mesmo tempo os cátions alcalinos passam através da
membrana para o compartimento catódico, e os ânions ácidos passam para o compartimento anódico. No compartimento preciso (água alcalina eletrolisada) o pH aumenta, no
compartimento da esquerda (água ácida eletrolizada) o pH
diminui. Consequentemente, a água catódica, para ser consumida entre pH 8.5 - 9.5, é mais rica em minerais alcalinos
tais como cálcio, magnésio etc. do que a água da torneira.
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BOLSAS DE ÁGUA COM HIDROGÊNIO

Este é o método da marca IZUMIO® sendo que, ela é a
principal empresa para esse tipo de mercado de água hidrogenizada no Japão. Seu método base é utilizar a pressão
do H2 (2600 ppb que é 1000 ppb mais alto que o limite
máximo normal na água) e mantê-la por alguns meses para
atravessar o tempo de deslocamento para o consumidor.
Também, o O2 é removido por uma membrana a vácuo. De
modo que o ORP pode reduzir muito mais apropriadamente do que com outros métodos. E o hidrogênio não pode
reagir com o oxigênio para formar água simples. Shigeo
Ohta, o guru da água hidrogenada, parece favorecer a
esse método. Mas há um problema:

Existe outro método eficaz para obter mais hidrogênio na
água que foi estabelecido principalmente no Japão: ele
funciona ao preencher um tipo especial de garrafa com
alta pressão. Ela é uma bolsa para bebidas revestida com
quatro camadas de alumínio. E funciona deste modo:

Esse método tem um custo muito elevado. Uma bolsa para
bebidas dessas comporta somente 0.2 litros e a média de
preço por um litro é muito mais do que 10 USD. Relembrando da página 8 deste livro, você deveria beber mais que
1 litro por dia. Portanto esse método serve somente para
pessoas muito bem abastadas.
À parte disso, essas bolsas de alumínio fabricadas de modo
complexo são difíceis de reciclar, e logo, são dificilmente
desejáveis no nosso entendimento atual de embalagem
ecologicamente sustentável. O atual problema em relação
aos dejetos, com bilhões de garrafas de plástico já é ruim
o suficiente.
A empresa europeia Hydronaid® oferece garrafas de água
hidrogenada com 0,5 litros. No entanto, a empresa faz somente declarações parcimoniosas a respeito da durabilida-

© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente
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de das quantidades de ppb. E também temos a questão do
preço (Julho de 2016) que está a 7,50 €. Algo elevado.
Se a supersaturação do hidrogênio molecular na água
pelo engarrafamento com alta pressão de fato beneficia o
consumidor, ou se a resultante perda de hidrogênio na armazenagem e transportação é compensada, é uma outra
questão. No momento em que a tampa da garrafa é aberta, a sobre pressão é liberada em poucos segundos e cai
novamente para os 1600 ppb usuais, e com temperaturas
elevadas ela cai para um valor menor todavia. Se as bolsas
forem transportadas em uma corrente de refrigeração, uma
bolha se forma dentro da bolsa com hidrogênio gaseado.

forma metálica, dissolvesse na água para Mg++ íons, H2
um OH- Íons, tornando-a mais alcalina e rica em hidrogênio. O pH aumenta. Então o que aconteceu:

água eletrolizada supersaturada de um ionizador de água. Lado direito: o rato
gás com magnésio metálico adicionada à mesma água. Imediatamente após
preencher o rato gás.

Demonstrarei o porquê: a água com hidrogênio supersaturado (mais de 1600 ppb) sempre exclui o hidrogênio. Mesmo dentro de uma bolsa com 4 camadas! O hidrogênio
não fica realmente dissolvido na água, porque ele é um gás
não polar e, portanto, hidrofóbico. É somente um tipo de dispersão. Ele irá formar uma grande bolha em cima da água
tal como você pode observar no meu experimento.
Preenchi completamente o denominado rato gás com
água hidrogenada supersaturada. Após alguns minutos o
hidrogênio supérfluo foi excluído e depois de uma semana
pode-se perceber uma grande bolha.

O rato gás com magnésio após uma semana (abaixo) já não podia armazenar
mais hidrogênio. A bolha de hidrogênio excluso é muito maior.

Ao mesmo tempo, enchi um outro rato-gás do mesmo volume com a mesma água supersaturada. Mas, adicionei uma
lâmina de magnésio metálico puro nela. O magnésio em
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente
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tes provedores, todas foram preenchidas com gás de alta pressão. Dois minutos após abertas, havia somente uma saturação
normal nas medidas de hidrogênio (1600 ppb), que reduziu em
100 ppb a cada minuto, sendo que o hidrogênio é liberado na
atmosfera em temperatura ambiente.

ÁGUA HIDROGENADA COM PH NEUTRO
Após 6 meses. Na água com magnésio fez-se uma bolsa ainda maior. Esse método
não pode armazenar mais hidrogênio que um ionizador de água com saturação
integral.

Este experimento pode demonstrar: Um ionizador de água pode
realmente produzir água hidrogenada supersaturada.
Nenhuma adição química poderia trazer melhores resultados. O
experimento mostrou duas coisas:
Um ionizador de água eletrolítico pode produzir água hidrogenada alcalina supersaturada. Mas a supersaturação não permanece estável.
A produção química do hidrogênio, por exemplo, com magnésio
metálico também alcançou os limites de saturação. Portanto, resultados melhores ou mais estáveis não podem ser alcançados.
Um experimento adicional com uma Máquina de Infusão de Hidrogênio (HIM), mostra após 23 horas.
Eu tenho bolsas preenchidas com água hidrogenada de diferen© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

Com o crescimento do significado do fator hidrogênio, alguns
produtores de ionizadores de água eletrolítica desenvolveram
novas ideias para armazenar mais hidrogênio na água. Algumas
delas são interessantes. Outras não. Eu gostaria de iniciar com os
métodos mais fracos, os quais não tem a capacidade de armazenar tanto hidrogênio na água. No entanto, se compararmos
o alto valor para a aquisição de um ionizador de água alcalina
com eletrolise diafragmática clássico, é claramente mais barato
produzir.
O que é comum dentre todos esses aparelhos é que os produtores estão de olho no conteúdo de hidrogênio. Eles simplesmente
expõem como sendo algo desnecessário que a água deva ser
alcalina e que o oxigênio tenha de ser removido devido ao seu
caráter oxidante. Também a remoção dos ânions é vista como
algo desnecessário, bem como o aumento da quantidade de cátions na água alcalina ativada.
O valor do pH é passado para eles. O conteúdo de hidrogênio
é tudo. Nas páginas a seguir eu irei destacar as mais importantes
dentre essas tecnologias desenvolvidas desde 2010.

INDEX

85

GERADORES DE OXI-HIDROGÊNIO
A maneira mais fácil de produzir água hidrogenada é com
uma câmara de célula de eletrólise na qual o cátodo e o
ânodo não estejam separados por um diafragma. De modo
que o oxigênio e o hidrogênio “dissolvem-se” ao mesmo
tempo. Isto é, para a proporção 1:2, que é a fórmula para o
gás oxi-hidrogênio. Os produtores certamente evitam falar
sobre os ionizadores de gás oxi-hidrogênio sendo que ele
é explosivo e pode ser perigoso – no entanto, quando em
uma solução aquosa e nas quantidades precisas, não. Eles
enfatizam exclusivamente o hidrogênio e falam dos geradores de “Água Rica em Hidrogênio. Minha expressão pessoal favorita para isso é o “Bolbulhador Duplo ”. A função
básica é demonstrada na imagem à direita: Tecnicamente
eles são muito simples. Eles criam gás hidrogênio na água
com pouco esforço, algo que a água potável normal ou
mineral não possui. Água realmente rica em hidrogênio, ela
não é. Mas pode-se afirmar que essa água é o suficiente
para um melhor suprimento de hidrogênio e que ela possui
certos efeitos antioxidantes. A vantagem: uma simples fonte
de energia proveniente de uma pilha que pode ser recarregada com um cabo USB. Até 20 litros podem ser tratados
quando em movimento e sem uma tomada. Com um Gerador de Oxi-Hidrogênio o oxigênio não é somente removido,
ele é regularmente adicionado. Assim que, as funções do
oxigênio dissolvido como um polo oposto ao hidrogênio e
o ORP nunca serão tão baixas quanto com um ionizador.
Mas isso não importa - dizem os patrocinadores dessa tec© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

nologia. Se a pessoa não quiser água alcalina ativada, mas
uma do tipo neutro, as duas mangueiras de saída, a ácida e
a alcalina, podem ser postas no mesmo copo. Você poderá
medir um ORP de mais ou menos 0 mV, mesmo que a água
contenha muito hidrogênio. Nesse caso você também terá
os íons livres de OH- e H3+. Eu vejo isso como uma forma
mais interessante. O “Borulhador Duplo” é certamente interessante quando está em movimento.

No entanto: Medições de ORP anomalamente baixas, algo
executado por um ionizador diafragmático enquanto produz água alcalina ativada, denota sempre, que essa é uma
água com propriedades excepcionais. E é encontrada exatamente alí, sendo discutida por 80 anos e seus benefícios
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para a saúde ainda não foram completamente compreendidos. Então, nem toda medição de ORP é desde o princípio sem fundamento. Assim que, as mais de 1000 teses
doutorais russas baseadas nesse assunto são repentinamente coisa do passado. As medições ORP podem ser bem
úteis, especialmente lá, onde as medições de hidrogênio
diretas são difíceis ou nem mesmo possíveis. Isso afeta especialmente a análise dos fluídos do corpo como o sangue,
ou a qualidade dos alimentos ou amostras de solo na agricultura ou aquicultura, onde as medições do ORP foram estabelecidas a um longo período atrástely understood health
benefit. Therefor not every ORP measurement from the start
is nonsense. And thus also over 1000 Russian doctoral thesis
based on this, are suddenly a thing of the past. ORP measurements can be quite useful, especially there, where direct
hydrogen measurements are difficult or not even possible.
This affects especially the analytics of body fluids like blood,
or the quality analysis of foods or soil samples in agriculture
or aquaculture, where ORP measurements have been established a long time ago. .

© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

GERADORES DE HIDROGÊNIO QUÍMICO
Os Geradores de Hidrogênio Químico, tais como tablets-H2,
algumas cerâmicas ou produtores de minerais como a
adição de magnésio não oxigenam, mas não removem
o gás de oxigênio que normalmente já reside na água.
Consequentemente, você obtém uma água com um conteúdo
de hidrogênio enriquecido, mas não uma água rica em
hidrogênio.
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NOVOS MODELOS ELETROLÍTICOS:
PEM/SPE/HIM

No melhor gerador de hidrogênio químico encontrei 1200
ppb de hidrogênio armazenados na água. O que é bom.
Mas foram necessárias 12 horas para consegui-lo. Isso não
é compatível com um estilo de vida normal. Enquanto isso,
outros modelos de ionizadores de água elétricos foram desenvolvidos de modo que podem “dissolver” até 1500 ppb
dentro de alguns segundos.
Enquanto a indústria de ionizadores estabelecida desenvolveu aparelhos que podem dissolver até 1500 ppb de
hidrogênio na água normal – e em segundos. As chamas
Máquinas de Infusão de Hidrogênio (HIM) funcionam com
células-PEM, que possuem um diafragma e duas câmaras,
das quais somente uma delas é inundada com água. A segunda é a câmara de gás. Também, a água da maquinhaHIM, que tem a capacidade de criar até 1200 ppb, secreta
bolhas de gás com um período de tempo ainda mais rápido que a água de um ionizador.

© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

Esses aparelhos possuem uma válvula de pressão de assistência no topo, que permite que o oxigênio e o ozônio dissipem-se pela câmara anódica. No lado do cátodo, o qual
não contém água, forma-se somente gás hidrogênio, que
misturado com o ar é pressionado através de uma bomba
para uma unidade de mixagem, através da qual a água
da câmara anódica flui. Sendo que o oxigênio (incluindo o
ozônio recorrente) já foi removido da água anódica anteriormente, uma água enriquecida com hidrogênio foi produzida (HRW-Water). Contrariamente ao ionizador de água
não há desperdício de água. A água também não fica alcalina, ela mantém o valor de pH original. Em modelos anteriores com este tipo de estrutura básica, o catalizador de
ozônio descrito está faltando. Para que a as quantidades
de ozônio produzidas não ultrapasse o patamar de quantidade. Também, se o ozônio, criado com eletrólise e oxigênio vazar para dentro do invólucro, os narizes sensíveis irão
notar o típico odor acre dessa reação produto desse gás
altamente criativo.
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IONIZADORES SEM DESPERDÍCIO DE ÁGUA

v.l.t.r.: Britney Jun (KYK Overseas department), Karl Heinz Asenbaum, Dr. Kim Young
Kwi (KYK CEO), Eng. Yasin Akgün (Proprietário da Aquacentrum Munich).

No decorrer nossa visita a Coreia na primavera 2016, Kim Young
Kwi, chefe da renomada empresa de fabricação KYK, nos mostrou
uma Máquina de Infusão de Hidrogênio no seu departamento de
desenvolvimento. Ela produziu o sensacional valor de hidrogênio
de 1465 ppb numa água com pH neutro. O oxigênio e o ozônio
da célula PEM são purgados através de um tubo de ar.
A questão interessante era, se esses resultados poderiam ser
alcançados não somente com a pobre água mineral de Seul.
Porque normalmente, nós compreendemos que com a dureza
da água Europeia, valores substancialmente baixos ocorreriam
se compararmos aos resultados proclamados pelos produtores
coreanos e japoneses.
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

Enquanto esse aparelho era preparado para produções em série,
e eu tive a oportunidade de testar um dos primeiros modelos em
Munique. O resultado do hidrogênio de 1457 ppb (1,457 ppm) foi
dificilmente pior do que em Seul. O ORP diminuiu para (-) 675 mV
(CSE). E o valor de pH aumentou de 7,7 para 9,4. Esses resultados
foram atingidos no mais alto dentre os 3 níveis elegíveis.
O segredo deste ionizador de água sem desperdício de água
(somente escapamento de ar) aparenta vir da construção de uma
célula revolucionária que ainda pertence aos segredos da empresa
KYK. Os resultados são explicáveis com a seguinte instrução:

Esta estrutura seria uma imagem de espelho da célulaHIM, que eu apresentei na página 83. A câmara anódica
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não é inundada com água. Somente oxigênio e ozônio
são formados e escapam através de uma mangueira de
saída. Pelo outro lado, na câmara catódica, temos a água
eletrolisada, onde o hidrogênio e os íons de hidróxido são
formados. Portanto o valor do pH aumenta e o ORP tornase fortemente negativo. Esse aparelho é muito similar ao
ionizador clássico no que diz respeito à produção do valor de
pH e o enriquecimento por hidrogênio. O oxigênio dissolvido
também é removido. No entanto, não há aumento de ânions
no decorrer da diminuição simultânea dos cátions.

Próximo aos 3 níveis de hidrogênio ajustáveis (demarcados
em azul), o novo aparelho oferece também a possibilidade
de troca da água de ozônio para fins de desinfecção. Para
essa função, há somente um nível de configuração. (Círculo vermelho). Durante a função: “Água de Ozônio”, o gás
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

hidrogênio sai pela mangueira de escoamento que pode,
por exemplo, ser usada para borbulhar bebidas de todos
os tipos. O conteúdo de hidrogênio é aumentado sem que
qualquer espécie de líquido tenha sido adicionada, e o ORP
é reduzido. Compare o procedimento ligeiramente laborioso com a água alcalina ativada de um ionizador de água
clássico na página 46 ff. A água produzida no modo ÁGUA
DE OZÔNIO pela mangueira de saída principal, pode ser
usada para a higiene por causa dos efeitos desinfetantes
da mesma.

Imagem acima: Uso da mangueira para o fluxo de saída de gás na ÁGUA
DE OZÔNIO feita para borbulhar bebidas com hidrogênio. Os resultados de
aproximadamente 330 ppb de hidrogênio com leite e sucos de frutas são alcançados
dentro de minutos. Paralelamente, aproximadamente 1 litro de água de ozônio foi
enchido pela mangueira principal.
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AONDE ESTÁ LIDERANDO O DESENVOLVIMENTO?
Atualmente, o ionizador de água é um produto do extremo oriente, no entanto, ele foi inventado na Europa. Eu mesmo realizei
vendas de ionizadores de água para clientes Europeus no decorrer de 12 anos, somente para que fossem descobertos: não é um
problema convencer pessoas a beber água eletro-ativada. Mas
existem 3 problemas que não foram resolvidos:
O preço estar em um nível de ingresso bastante elevado
O ionizador estar em uma zona específica
A curta durabilidade da água alcalina ativada
Todos os três problemas foram resolvidos pelo Gerador de Oxihidrogênio apresentado na página 88. Entretanto, os valores
mensurados, em comparação aos dos ionizadores de água fixos,
são muito modestos. Seria como comparar uma motocicleta com
um Porshe.
Desde 2014, eu tenho importunado a indústria para que eles fabriquem um ionizador de água móvel que seja movido a bateria,
com o qual todos os valores máximos, incluindo o hidrogênio, os
valores de pH e o deslocamento mineral, possam ser alcançados. Isso é possível. Já realizei testes com protótipos. Também é
possível produzir água H2/O2 bem como anólita e católita se for
requisitado.
Eu seguiria assim:

© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

bb. acima: O AquaVolta® Everfresh é um ionizador recipiente portável alimentado
com energia através de por um cabo USB com uma média de voltagem de 5 V.
Com essa voltagem nenhum ozônio é formado no ânodo. O ânodo em forma de
grelha fica em contato direto com a Membrana de Intercambio de Próton, Nafion®.
O cátodo em forma de grelha é colocado em uma câmara com capacidade para
0,5 litros de água potável. Quando a câmara anódica é preenchida com água,
como na representação a esquerda, as funções do aparelho, como todo ionizador
recipiente normal, irão produzir água alcalina e água ácida. Se for enchida somente
a câmara catódica, então a tampa do parafuso da câmara anódica será aberta
para permitir que o oxigênio produzido no lado do ânodo saia. A câmara do
cátodo é sempre enchida até a borda, livre de bolhas, para maximizar a saturação
do hidrogênio. Uma válvula sob pressão serve como uma proteção contra ruptura.
A produção pode ser feita durante um circuito de 15 a 30 minutos. Antes de beber
deve-se ligar o aparelho por 1 - 2 minutos. Assim você obterá um resultado ainda
mais fresco e no tempo preciso.
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A ÁGUA ALCALINA ESTÁ NESTE MOMENTO FORA DE MODA?
Os novos modelos de células eletrolíticas apresentados nas
páginas 85 - 93, que focam no conteúdo de hidrogênio
da água ativada, fornecem nesse caso resultados muito
aceitáveis. No entanto, nenhuma dessas tecnologias
fornece água com hidrogênio supersaturado como o faz um
ionizador de água clássico.

dúvidas de que o hidrogênio seja o fator mais importante
para a saúde no que diz respeito a água eletrolítica potável.
Contudo, não há razões para acreditar que os componentes
alcalinos sejam desimportantes.

Para as pessoas que afirmam que o equilíbrio ácido-alcalino
está em ordem, talvez isso possa ser uma alternativa.
Também alguém que tenha uma dieta alcalina ou que
tome suplementos alimentares e possua suficientes minerais
alcalinos funcionando, estariam bem servidos com essa
adição.
Na Alemanha, reside a mais longa tradição do uso da água
eletrolítica. (Vejas as páginas 64 - 66 e o capítulo Natterer).
O inventor da mesma, Alfons Natterer, que desenvolveu os
3 tipos (alcalina - neutra - ácida), ofereceu à seus clientes
um teste simples: beba o tipo que lhe pareça ter o sabor
mais agradável. Esse será o que mais ajudará. O corpo
normalmente sabe, o que é melhor para si. Alguns terapeutas
utilizam o —> o sentido do paladar como uma ferramenta de
diagnóstico usando a água alcalina eletrolítica. Com a ajuda
da tecnologia atual, todas as variedades de água eletrolítica
podem fazer-se perfeitamente disponíveis. Eu não tenho
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

Eu trabalhei por 12 anos com o falecido Dr. Walter Irlacher no Banho
Termal de Bad Füssing. E este livro é dedicado a ele. A água termal
de Bad Füssing possui um conteúdo de 510 ppb de hidrogênio
e é portanto a fonte de hidrogênio mais importante no mundo,
até este ponto com valores de medições elevados conhecidos
por poucos especialistas. Não se sabe da existencia de qualquer
fonte na Rússia, América, ou no Extremo Oriente que tenham sido
cientificamente investigadas, que apresentem tais valores e ORP
correspondentemente baixos.
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Porque o Dr. Irlacher não decidiu em 2004, ministrar aos
seus milhares de pacientes, além dos banhos terapêuticos
nas águas termais, 1,5 litros de água alcalina ativada de um
ionizador para beber?
Porque em contraste com a água termal, ela é muito mais
alcalina e porque ele estava convencido de que pacientes
demasiadamente acidificados não seriam tão beneficiados
pela ingestão dessa água! O sucesso contínuo provou que
ele estava certo e muitos terapeutas seguiram-no nesse
caminho.
Mas o Dr. Irlacher não somente usou a água alcalina ativada
para a desacidificação. Na tradição de Manfred von Ardenne
ele procedeu com oxigênio. Porque o hidrogênio e o oxigênio
são os melhores remédios para excretar o dióxido de carbono
do corpo, o mais forte fator da acidificação. A terapia é
sempre individual, isso nós nunca devemos esquecer.
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Spa Bad Füssing (Baviera). Conteúdo de Hidrogênio Dissolvido 510 ppb/
Microgramas/l. Nenhuma água natural possuindo um conteúdo de hidrogênio
dissolvido mais elevado foi até então relatada. O valor de pH é praticamente
neutro (7.4). ORP - 227 mV

Nesse contexto, Heinrich H me fez a seguinte questão: O pesquisador Tyler LeBaron dos Estado Unidos, escreve que o conteúdo de hidrogênio dissolvido é a única vantagem terapêutica
da água ativada, mesmo se a “água alcalina média” de um ionizador de água com água da mesma área que você, digamos
com um pH entre 8 e 9, for certamente recomendável. Se eu não
estiver demasiadamente acidificado, porque eu me movimento
muito, sou saudável e me alimento de alimentos alcalinos, por
que eu deveria comprar um ionizador de água relativamente caro
e não um dos novos Aparelhos de Água Rica em Hidrogênio, que
são muito mais baratos e especificamente preparados para reconstituir a água com gás de hidrogênio?

INDEX

93

A sua questão é compreensível. Mas não é, em primeiro
lugar, uma questão de preço. Porque os bons Geradores
de ARH não são nada menos que ionizadores recipientes,
usualmente versões muito menores para quantidades menores, são muito mais baratos do que aparelhos de ARH
modernos.
Se você precisa beber a água com uma taxa de pH neutro,
porque você não a quer alcalina, então simplesmente remova o diafragma do ionizador recipiente barato e então
você irá produzir a mesma ARH. Porque os ionizadores recipientes funcionam normalmente de modo ainda mais rápido e com mais potência.
Depois de 2007, sendo que a situação da pesquisa a respeito dos benefícios terapêuticos da ARH se expandiu, eu
não iria contradizer a você e ao Prof. Le Baron, de que a
água rica em hidrogênio obtida pela eletrólise sem um diafragma pode ser utilmente aplicada e assegurada em muitas
terapias.
Os primeiros efeitos consentem com o produto medicinal
comercializado em 1937 pelo engenheiro Alemão Alfons
Natterer. O Hydropuryl N, que ele criou na câmara intermediária de uma célula com 3 câmaras sem uma membrana
diafragmática.
Somente nos anos 60, a água eletrolítica neutra, uma dentre as variedades do Hydropuryl S (acre/acídica) e Hydopuryl A (alcalino = básico) recuaram. Porque o mesmo efeito
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

poder ser alcançado com uma mistura reversa de A e S. Por
isso, por três décadas nenhuma célula com três câmaras foi
necessária, e o sistema com duas câmara prevaleceu.
É possível criar ARH com qualquer ionizador de água com
fluxo, colocando a mangueira alcalina e a ácida juntas no
decorrer do preenchimento. O rendimento do hidrogênio
e do oxigênio será muito maior, porque as células de eletrolise estão preparadas para uma alta performance. Tais
aparelhos têm, é claro, um preço mais elevado, mas também oferecem uma vantagem: um pré-filtro embutido, que
é frequentemente recomendado para a nossa água da torneira, especialmente se nós quisermos ioniza-la para beber.
Um gerador de ARH é um aparelho com uma célula de
eletrólise. A água nesse caso não somente é enriquecida
com hidrogênio pelo cátodo, mas também com hidrogênio
no ânodo. Com o hidrogênio nós podemos obter o efeito
desejado nas terapias devido à seu caráter antioxidante.
O oxigênio por outro lado, é o oponente do hidrogênio e
portanto é oxidante, mas a oxidação do hidrogênio (2H2O)
não é imediata, e acontece com rodeios, de modo que os
dois gases permanecem razoavelmente estáveis e separados na água e não reagem a água.
Contudo, após 14 horas mesmo com múltiplas produções
de ARH tudo se termina, tal como você pode verificar nas
minhas leituras com água de Munique logo abaixo em um
aparelho de ARH chamado SUSOSU Plus (idêntico ao Arui
Hendy).
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Ao apertar o botão 1 vez, um processo de eletrólise com
uma média de 3 minutos ocorre, no qual podemos observar as bolhas de oxigênio e hidrogênio subindo. Em adição
ao pH e o ORP, eu tenho o valor TDS. As partículas condutoras medidas em ppm. Esse aparelho também possui um
pequeno anel repleto de minerais, o uso deste anel amplia o resultado. Ele é destinado principalmente para águas
leves e predomina no Japão e na Coreia. Portanto, nesta
parte do mundo ele não conta muito.
O que poderia ser dito a respeito de tal produto? O oxigênio possui a capacidade de ampliar o sabor levemente.
Todos os que já experimentaram a água “redemoinhada”
ou “levitada” sabem disso. Porque um vórtex de água nada
mais é do que um gerador de Água Rica em Oxigênio que
mistura o oxigênio proveniente do ar. Mas os agitadores
usualmente não possuem um pré-filtro e se houver, eles são
montados antes do agitador, algo que não é recomendável devido à poluição do nosso ar que frequentemente está
carregado de germes. No entanto, um aparelho de ARH,
que seja preenchido com água filtrada, seria em minha opinião, definitivamente preferível ao Agitador. A propósito,
eles também aumentam o ORP ao catapultar o hidrogênio
e o dióxido de carbono e simultaneamente misturar oxigênio dentro. Com a perda do dióxido de carbono a água
torna-se levemente alcalina. Isso também ocorre com um
aparelho de ARH. Porque ali, durante a eletrólise, o dióxido
de carbono é expelido. Também, a água alcalina ativada
misturada previamente com um ionizador recipiente ou um
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

ionizador com fluxo é levemente mais alcalina do que a
água da torneira.
Ao apertar o botão 8 vezes, nos 24 minutos de produção
você obterá 779 microgramas. Esse valor não aumenta
mais no período de produção de 60 Minutos (20 x 3 min) ou
no de 75 minutos (25 x 3 min). O ponto máximo na água utilizada culmina a 828 microgramas / l. Isso seria levemente
mais que a metade da maior quantidade com esse tipo de
água do que poderia produzir um ionizador com diafragma. Eu mesmo realizei essas medições com um valor máximo de 1577 microgramas por litro. Portanto seria necessário que você bebesse duas vezes a quantidade de água
para conseguir beneficiar-se da mesma quantidade de
hidrogênio que o aparelho Susosu ARH propicia. Isso não
é basicamente ruim, porque você deveria supostamente beber bastante água alcalina ativada, ao invés das bebidas
diárias usuais ricas em oxigênio e dióxido de carbono. Mas
quem gosta de beber água constantemente! Eu, no entanto,
penso que a água de um ionizador com diafragma é significantemente melhor do que a água do aparelho de ARH.
Qual o motivo para isso? A explicação é, na minha perspectiva, devido ao contra efeito do oxigênio e do hidrogênio em uma eletrólise não diafragmática com processo
redox separado entre o hidrogênio e oxigênio produzidos
simultaneamente. Isso ainda não foi completamente explicado na água eletroativada. Não obstante, a base para
uma explicação é simples e tem mais de 200 de idade, na
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pesquisa já deduzida pelos fundadores da eletroquímica,
Alessandro Volta e Johann Wilhelm Ritter, e pelo engenhoso
descobridor da ativação elétrica da água; Alfons Natterer.
O grande químico Nernst, com a sua equação do pH / potencial redox que aparentemente explica tudo, viu somente as substâncias dissolvidas na água, mas não a própria
água que adquire novas propriedades através do processo
da eletrolise diafragmática. Somente Vitold Bakhir nos anos
70 pôde perceber isso, mas ele não foi capaz de explicar.
As moléculas de água são conhecidas por serem constituídas de dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio.
Estes, estão em um equilíbrio redox mútuo, o que poderia
ser expressado em millivolts e está na dependência específica do valor de pH.
Se agora, o mesmo que na eletrólise sem um diafragma, o
oxigênio e o hidrogênio saírem da água, o equilíbrio redox
será modificado dependendo de qual gás sai da água mais
rapidamente. Essa volta depende da composição completa
da água da torneira, o quanto desses dois outros gases já
foi dissolvido pela eletrólise na água anterior.
As medições de SUSOSU são descritas na penúltima página, a qual mostra que em 3 minutos, a eletrólise apresentou
o mais baixo potencial redox. Desse modo, ela alcançou
nesse estágio, mais hidrogênio que oxigênio dissolvido na
água. Essa proporção foi então modificada com a longa
eletrólise de 7 x 3 = 21 minutos, porque o potencial redox
aumentou novamente. Após 14 horas, a água havia voltado
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

ao equilíbrio aproximadamente equivalente entre o oxigênio e o hidrogênio, com antes da eletrólise.
Na eletrólise diafragmática, o oxigênio é removido pela
água catódica, enquanto ele é acumulado pela água anódica. O hidrogênio na água catódica, no entanto, não tem
um par redox e a água fica com um potencial redox muito
baixo.
Portanto, quando se trata de produzir água realmente rica
em hidrogênio, a eletrólise diafragmática é fundamentalmente superior. Abundância de hidrogênio é o mesmo que
alguém ir ao shopping com muito dinheiro: Você não sabe
se o comprador paga por tudo com um cartão de crédito
ou se a pessoa é realmente tão rica. O fato é que você
pode comprar coisas conscientemente com um cartão de
crédito.
Nesse sentido, o hidrogênio produzido com um gerador de
ARH por uma única eletrólise faz sentido, tal como mais de
500 estudos sérios com essa água demonstram. Você pode
encontrar informações claras e atualizadas no website:
http://www.molecularhydrogenfoundation.org/
É claro, ninguém iria querer desistir, se como eu, você bebeu água alcalina ativada com um pH 9.5 por 11 anos.
Tão breve quanto com 45 anos de idade, por razões desconhecidas, a tamponada alcalina de bicarbonato no
sangue humano oscila, eu apoio o Dr. Walter Irlacher: Com
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a idade e o estilo de vida vem o spa e as doenças relacionadas a superacidez. Juntos, nós apresentamos o conceito de
desacidificação dele cientificamente, no Manual de Serviço
para Humanos 2006, e até agora ele não foi contestado
pelas dezenas de milhares de leitores e pacientes. Eu ainda
estou completamente convencido: o oxigênio não pertence
à água, mas sim aos pulmões e ao sangue.
O máximo possível de água rica em hidrogênio saturado
deveria passar pelo seu sistema digestivo. É por essa razão
que temos que bebê-la.
Qual é o papel do hidrogênio no nosso corpo? Ele é a corrente básica de todos os processos energéticos do corpo.
No discurso de aceitação do seu Prêmio Nobel em 1937,
Albert Szent-Györgyi expressou isso dessa forma: “O nosso corpo conhece somente um combustível, o hidrogênio.
Nosso alimento, o carboidrato, é basicamente uma embalagem de hidrogênio … e o principal evento durante a sua
combustão é a eliminação do hidrogênio.” Simples e não
há melhor maneira de expressar isso. Quimicamente, é muito complexo.

uma alternativa para se livrar para se livrar das beberagens
realmente super acidificantes e águas.
Porque mesmo ao trocar refrigerantes por simples água da
torneira, a carga ácida do corpo é reduzida mais do que
em qualquer mudança de uma dieta vegetariana diversificada. Isso é mais ainda o caso quando você troca por ARH
levemente alcalina, se você não tiver que pular para a água
alcalina ativa ideal.
Apesar de ela atingir somente a metade do efeito na área
alcalina. De todo modo, é melhor do que a cachoeira de
síndromes de acidose até desastres de acidificação – com
as outras padronizadas – para deslizar em uma era de
sofrimento e de doença. Eu mesmo estava nesse caminho,
até que eu comecei a pensar mais cuidadosamente.

De volta a sua questão: Eu admito que o que eu como não
é sempre saudável e eu estou fazendo poucos exercícios .
Por isso eu disputo com as doenças ligadas à acidez com
diabetes, alergias e câncer pela supremacia do meu corpo.
Mas para as pessoas saudáveis em geral, as quais não
estão de fato muito acídicas, Eu já vejo a água ARH como
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente
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CAPTAÇÃO DA ÁGUA ALCALINA ELETROLISADA
Em um ionizador de água com diafragma clássico, alguns
íons de minerais também podem atravessar o diafragma,
e.g. cálcio. Se nós ionizarmos 2 litros de água, obteremos
o equivalente a 2 litros de cálcio dissolvido em um litro de
água alcalina eletrolisada. Ou melhor, uma média de 60 %
a 80 % dependendo de outros parâmetros da água.
O aumento e diminuição de ânions e cátions quando passam pela membrana pode ser determinado dentro de um
segundo ao utilizar uma lâmina de teste. Por exemplo, a migração dos íons de cálcio no decorrer da eletrólise pode
ser determinada pelas lâminas Aquadur®:

Outro exemplo é o teste com a água mineral Volvic®, que
possui um conteúdo de cálcio basicamente muito baixo.
Somente um indicador é colorido de vermelho. Eu recolhi
a amostra do compartimento alcalino e ácido de um ionizador recipiente. Antes da eletrólise (acima) as duas lâminas
indicavam somente um campo colorido. Após 10 minutos
de eletrólise, a amostra do compartimento ácido não indicou nenhuma descoloração vermelha. Ela obviamente perdeu o conteúdo de CaCO3. Mas a amostra do compartimento alcalino apresentou 3 campos indicadores. portanto
eles contém > 2,7 mmol/m3 CaCO3. Ao meu ver isso é uma
prova de que durante a eletrólise diafragmática ao menos
os íons de cálcio migraram através da membrana, enriquecendo a água alcalina ativada.

Acima: água mineral a torneira de Munique (verde). Água eletrolisada da torneira
de Munique (roxo). Então o conteúdo de CaCO3 aumentou de> 2,7 mmol/m3
para > 4,5 mmol/m3.
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente
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Acima: Testando a água mineral VolvicC após 10 minutos de eletrólise em um
ionizador recipiente(Aquaphaser® utilizando as lâminas Aquadur®).
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A migração do Cl- e nitrato de ânions pode ser facilmente
detectada do cátodo para o ânion com as práticas lâminas
de teste.
A água alcalina eletrolisada é sempre mais alta em dureza
do que era a água original da torneira. E a água ácida eletrolisada é muito mais baixa em dureza! É claro, quase nenhuma água da torneira possui íons de cálcio que possam
passar pela membrana do compartimento anódico para o
compartimento catódico. Fiz uma ilustração a respeito disso
na página 26 desse livro.

salino de sangue (3 indicadores vermelhos). Na solução salina está presente somente o cloreto de sódio. É por isso que
as tiras de testes de dureza total da água permaneceram
verdes na solução salina. Mas a água alcalina eletroativada depositada na linguiça, estava cheia de cálcio e as tiras
de teste indicaram uma coloração vermelha em todos os
5 campos. No entanto, a metade disso viajou através do
intestino nesse curto período.

Isso é algo muito importante de ser ilustrado, o benefício
para a saúde ao beber água alcalina eletrolisada não é
baseado somente no seu conteúdo de hidrogênio dissolvido, no entanto, esse seria o fator mais importante.
Levando em consideração o efeito alcalino, temos aqui um
teste. Eu peguei o intestino de uma Weisswurst (Linguiça de
Vitelo), proveniente de uma ovelha e depositei na mesma
água alcalina eletrolisada da torneira de Munique, com um
Potencial de Redução Oxidação (ORP) negativo de menos
286 mV (CSE) e um pH 9.5. Coloquei isso em uma solução
fisiológica salina, a bem conhecida reposição sanguínea,
que possuía um pH neutro e com um potencial Redox de
+194 mV era um pouco oxidante. Todos os indicadores
Aquadur® permaneceram verdes.

Isso é tudo o que eu tenho a dizer para o enfadonho jargão na internet que alega que o cálcio dissolvido na água,
por ser inorgânico, não poderia ser absorvido da água até
sangue. Você pode observar os fatos. Eu sempre me incomodo quando escuto tais coisas.

A transferência ocorreu em 5 minutos. Nós obtivemos uma
transferência significante de CaCo3 para o nosso modelo

Agora vamos observar o mecanismo por trás disso! Novamente, nós pegamos um intestino de Weisswurst (salsicha
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bovina), depositamos em uma água da torneira de Munique
com um Potencial de Redução Oxidação (ORP) de menos
226 mV (CSE), e um valor de pH 9.5, que foi ionizada com
um ionizador de água. A salsicha com água eletroativada
de Munique será então depositada por 5 minutos em uma
água de osmose reversa deionizada com um potencial redox neutro de zero (0 mV.). Essa água não contém energia.
Mas em 5 minutos, mais da metade da voltagem na linguiça
com água eletricamente ativada foi transferida e a água
de osmose reversa possui agora na parte exterior um ORP
de - 107 mV (CSE).

A diminuição do ORP para o equilíbrio entre a parte exterior e a interior do intestino é causada pela imigração do
gás hidrogênio que pode atravessar o intestino facilmente. Você pode ler muito exemplos dessas possibilidades de
transferências nas páginas 45 e 57 deste livro.
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente
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ABSORÇÃO NO ESTÔMAGO
A água alcalina ativada perturba a acidez natural do estômago? Não, ela não o faz. Prilutsky e Bakhir testaram isso
com uma solução de pepsina/ácido que é similar ao suco
gástrico. Não houve praticamente qualquer mudança na
acidez.
Não há motivo para não beber água alcalina enquanto se
come.

Também, a água normalmente não se mistura com o quimo hidrofóbico no estômago e desliza sobre ele para o
intestino.

© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente
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ABSORSÃO NO SANGUE
Alguns vendedores de ionizadores de água ainda acreditam no mito da micro aglomeração. Eles denominam
a água alcalina ionizada como ”estruturada“ ou mesmo
como “água-hexagonal“. Pequenas aglomerações fariam
com que essa água hidratasse mais e algum outro absurdo
científico.
A natureza da água, se a mesma estiver líquida e não congelada, é a sua rápida habilidade de modificar sua própria estrutura. Portanto, se você tivesse uma água micro aglomerada durante uma fração de segundos, na próxima
fração desse mesmo segundo, ela já teria modificado a sua
estrutura.
De qualquer modo, está claro que a forma das estruturas
da água pode sempre ser preenchida dependendo do seu
conteúdo de solutos e também do tipo e da pressão da superfície da água.
Se o hidrogênio molecular for dissolvido (dispersado) na
água, ele modifica o seu comportamento elétrico e aponta um Potencial de Redução Oxidação (ORP) extraordinariamente baixo. Ele seria ainda muito mais baixo do que o
ORP do sangue humano, que tem em média - 50 mV (CSE).
Portanto, parece ser plausível que esse tipo de água possa
ser absorvido mais facilmente pelo sangue do que a água
normal da torneira com um ORP de até + 500 mV (CSE).
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

Mas ninguém até o momento conseguiu provar isso.
O que parece ser preciso é o fenômeno da água alcalina
eletrolisada hidratar o corpo mais rapidamente do que outros tipos de água.
É frequentemente citado que o caráter alcalino do baixo
valor de pH alcalino do sangue, com uma média de 7,4,
sirva melhor do que a maioria das água minerais ácidas ou
outras bebidas. (Veja o gráfico da p. 13)
Isso ilustra o seguinte experimento:
A temperatura da ponta dos dedos é um indicador muito
sensível para a corrente sanguínea. Se ele se tornar mais
lento devido ao espessamento do sangue causado pela
carência de água, os dedos ficam gelados. Isso pode ser
observado de fora com uma câmera termográfica.
No nosso experimento, uma pessoa bebeu às 10 da manhã
1 litro de água. Ela não comeu ou bebeu nada de antemão.
No primeiro dia de teste a pessoa bebeu a água mineral
Gerolsteiner. Essa água que provém do distrito de Vulkaneifel é tida como uma das melhores águas minerais do
mundo e possui um conteúdo mineral muito alto. 652 mg/l
de carbonato de hidrogênio, 140 mg/l de cálcio e 49 mg/l
de magnésio.
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A ingestão dessa água proveu dentro de 41 minutos e 50
segundos uma circulação sanguínea mais alta com um aumento da temperatura de 3,7 graus Fahrenheit.

O teste de controle procedeu no dia seguinte com uma
água alcalina ativada produzida em um ionizador de água,
os parâmetros subsequentes mostram: pH 9.52. ORP (-) 236
mV (CSE). A temperatura aumentou em 44 minutos e 05 segundos após beber 1 litro, ela estava a 8,3 graus Fahrenheit e estava 224% mais alto do que os resultados do dia
anterior.
O teste piloto também mostrou que a água alcalina ativa
pode melhorar significativamente a capacidade de fluir do
sangue. Essa comparação deveria também ser levada em
consideração com outras bebidas que afirma hidratar bem.
Hipoteticamente, o efeito relaxante resultante da hidratação com a subsequente expansão dos vasos sanguíneos
na ponta dos dedos poderia ser também responsável pelo
aumento da temperatura. Ainda, centenas de analises de
“antes e depois” realizadas pelo Dr. Irlacher, indicam que
beber água alcalina ativada causa uma fluidez da saturação do sangue. Portanto o possível efeito relaxante, no
máximo, deveria ser visto como um fator secundário.

d
Acima, temos o resultado com a água mineral “Gerolsteiner Naturell”.
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente
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Abaixo, temos o resultado com a água alcalina eletrolisada
pH 9.52, (ORP – 236 mV). As medições foram feitas antes
e após a ingestão. O resultado: após 40 minutos, a temperatura aumentou em 3.7 graus com a água mineral, e com
a água eletrolisada alcalina, o resultado foi 8,3 graus Fahrenheit. Portanto a habilidade do fluxo do sangue pode ser
melhorada ao beber água alcalina eletrolisada.

INCREMENTAÇÃO DE OXIGÊNIO

Acima: Um aumento da pO2 num período de 45 minutos após a ingestão de 1
litro de água alcalina eletrolisada, de 72,4 mmHg para 76,1 mmHG.
Fotos: O fluxo de sangue em um microscópio (esquerda) estava muito ruim no
começo. 45 minutos após beber (direita) ele ficou muito melhor. Material e fotos
pelo Dr. Walter Irlacher

Se mais sangue fluir para as extremidades, a pressão parcial
do oxigênio (pO2) irá aumentar, como no exemplo abaixo.
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

Isso possui um efeito muito útil para todos os tipos terapias de
desordens circulatórias, como problemas nas artérias coronárias, problemas de memória, claudicação intermitente, zumbido
ou visão desfocada. Funciona rápido e sem nenhuma ajuda farmacêutica. Essa deve ser a razão pela qual a água alcalina eletrolisada é as vezes denominada “aquacêutica”.
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TAMPÃO DO SANGUE
Rolf G. me perguntou: O meu doutor disse, após eu realizar
uma análise da gasometria arterial, que o tampão do meu
sangue estaria perfeitamente bem, que eu não estava nem
ligeiramente super ácido e que eu não precisaria beber
água alcalina.
Eu respondi: Então o seu doutor provavelmente mediu o
conteúdo padrão de bicarbonato no sangue, o qual para
um homem deveria ser de 22.5 to 26.9 mmol / L. O bicarbonato ou carbonato de hidrogênio, o HCO3, é a tamponada
mais importante para manter o nível do pH do sangue. Se
os valores medidos estiverem abaixo do padrão, o doutor
não deveria ter-lhe administrado água alcalina, mas uma
solução tampão de sangue como gotejamento intravenoso
para estabilizar a acidose.
A água alcalina ativada não é bebida com o intuito de
combater uma acidose já presente no sangue. Ela não seria
tamponada o suficientemente forte, mesmo que ela fosse
feita com uma água mineral muito rica em minerais. Afinal,
um adulto tem em média 5 litros de sangue em circulação
– se esses 5 litros estivessem ácidos, você teria que beber
uma quantidade tremenda para corrigir aquilo. É melhor
você beber a água alcalina ativada quando estiver com
uma acidose “subclínica”, ou seja, antes que os incidentes
sérios ocorram.
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

A característica alcalina da água alcalina ativada é citada
em uma frase cunhada pelo Dr. Walter Irlacher, como sendo
um “Meio Perpétuo para a desacidificação”. Ele quer dizer,
é claro, somente num sentido figurativo. As muitas bases
na água quando consumida regularmente, garantem, especialmente no líquido tecidual, que nenhuma acidificação
que seja tão forte para acidificar 5 litros de sangue, seja
construída. Como uma medicina emergencial para a hiperacidez a água alcalina é inadequada. No entanto ela seria
o substituto ideal para as bebidas ácidas.

Especialmente nos valores padrão do bicarbonato, deveria ser checado se possivelmente não haveria uma acidez
crônica tecidual. Às vezes, o sangue “acumula” substâncias
tampão a fim de estar preparado para fortes ataques ácidos, tal como o consumo excessivo de álcool.
Seria interessante para o seu doutor fazer uma análise comparativa da gasometria arterial, antes, e 45 minutos após
beber um 1 litro de água alcalina ativada. Na minha experiência, isso melhora regularmente alguns valores essenciais que o seu doutor pode ver no exemplo acima. Talvez
isso convença o seu doutor do efeito, e ele quiçá possa recomendar isso para um ou outro paciente, algo mais e mais
doutores estão fazendo a nível mundial.
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DESACIDIFICANDO
Andrea W. perguntou: Quando eu disse ao meu doutor que
eu agora tomo água alcalina ativada contra a minha superacidez, ele literalmente riu de mim. Se eu estivesse demasiadamente acídico há um tempo atrás, ele teria me internado
em um hospital. Ele afirmou que com a água não é possível
desacidificar de modo algum, sendo que ela não é tamponada, e que, portanto, os ionizadores de água não têm
valor algum e é usado somente para a obtenção de lucro.
Agora eu estou totalmente confuso.
Os doutores nem sempre estão em concordância. Quando
o Dr. Walter Irlacher no “Manual de Serviço para Humanos”
denominou a água alcalina ativada como sendo o “Meio
Perpétuo para a dês-acidificação”, ele certamente não queria apelar para o uso da mesma para a acidose aguda na
medicina de urgência, especialmente se por exemplo 5 litros de sangue no corpo já estiverem tão ácidos que já não
mais tiver a capacidade de transportar oxigênio suficientemente. Nesse caso, soluções tampão altamente alcalinas
devem ser introduzidas diretamente na corrente sanguínea.
Sobretudo, os pacientes emergenciais poderão respirar
oxigênio puro. Ali, a água alcalina ativada chegaria muito tarde e não poderia ser administrada nas quantidades
necessárias com o intuito de balancear os vários litros de
sangue para fora da hiperacidez.

© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

Mesmo na medicina convencional, é possível distinguir diferentes tipos de acidez (acidose) como a aguda, a crônica, a metabólica e a respiratória. A localização da acidose
(sangue, linfa, saliva, urina, células …) também representa um papel na sua avaliação medica. Nenhuma pessoa
razoável falaria a respeito de acidose no estômago a níveis de pH muito baixos, mas muitos reclamam de ter um
“estômago demasiadamente ácido”, o que na realidade é
percebido como suco gástrico sendo pressionado para o
esôfago, o qual não é adaptado para suportar ácidos tão
fortes. Isso é feito com frequência pelo processo de fermentação com a flatulência no intestino ou nas gestações que
levam a um diafragma elevado e que dessa maneira, empurra o estômago para cima.
Agora nós chegamos ao argumento do tampão, o qual
você sempre encontrará em artigos que se posicionam contra a água alcalina ativada. Sempre é repetido que, a água
é uma substância não tamponada e que todos os químicos
são cientes disso.
Isso ignora que, diferentemente da água pura, da qual os
químicos falam a respeito, a água alcalina ativada é altamente tamponada. Ela não somente contém um alto número de OH – íons livres correspondentes ao seu respectivo
nível de pH, como também, mesmo se comparada a água
original da torneira, há um aumento significante no número
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de cátions, i.e.: minerais que têm a capacidade de criar álcali , em resumo, substâncias tampão.

baixa quanto a da água quimicamente pura ou a da água
de um sistema de osmose reversa!

Você pode definitivamente concordar com o seu doutor o
fato de que o pulmão é de longe o mais importante órgão
humano para a dês-acidificação, e o porquê das falhas respiratórias levarem a morte por acidose dentro de alguns
minutos. No documentário “Drink Yourself Alkaline”(Beba
Alcalino Você Mesmo), nós demonstramos como 0.2 litros
de água alcalina ativada com um pH 9.5 por um minuto
completo, tampona a carga ácida do ar exalado por um
humano adulto.

Quando mineralizada a água torna-se alcalina, pode-se
inequivocamente presumir que ela também tem a capacidade de neutralizar os ácidos. De qualquer modo, o valor
do pH é somente uma proporção de valor. Podemos simpaticamente ilustrar uma corrida de carros, onde dois veículos do mesmo modelo e potência são pilotados a máxima
velocidade em direções opostas em uma pista circular. A
princípio, eles irão se encontrar sempre no mesmo lugar.
Mas em algum ponto, um dos carros irá parar. Especificamente o que possuir menos capacidade no tanque. Até
que o tanque esteja vazio, os veículos estarão circulando
na mesma velocidade. Um copo com capacidade para 0.2
litros de água alcalina ativada é um tanque pequeno para
mais de 5 litros de sangue no corpo. Após um minuto, está
vazio, como pudemos ver. Então por exemplo, para neutralizar um copo de Coca com um pH 2.5, seriam necessários
de 15 a 30 copos de água alcalina ativada com um pH
9.5., dependendo de quantas tamponadas minerais a água
ativada possuir. A adição de cálcio na água leve aumenta a
tamponada da água ativada, algo que já ocorre na maioria dos ionizadores de água modernos, nos filtros.

Talvez o seu doutor possa conter a respiração por um minuto para quebrar o dióxido de carbono no corpo. Mas se
ele não for um mergulhador treinado, ele irá expirar rapidamente para não perder a consciência. A capacidade
tampão da água alcalina ativada de modo algum é tão
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

Por exemplo, o ácido estomacal é fortemente tamponado e
um copo de água alcalina ativada com pH 9.5 dificilmente influenciaria nesse caso. No entanto, muitas mensagens
publicitárias colocam “força alcalina” da água ativada em
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primeiro plano, algo que, se comparado a outros efeitos da
mesma, é um fator secundário.
Você também não poderia dês-acidificar o seu corpo ao suprimir uma produção ácida farmacologicamente: Tal qual
o pulmão regula o pH do sangue, cada sistema de órgãos
possui sua própria janela de pH. Se a bomba de protòns
produz ácido clorídrico (HCl) a partir de sal comum (NaCl)
e água para o suco gástrico, por outro meio, o bicarbonato alcalino é transferido para o pâncreas e sangue. Se eu
tomasse um inibidor de bomba de protões, estaria consequentemente bloqueando a produção de secreções pancreáticas alcalinas, especialmente após o uso prolongado.
Se você tinha intenção de tomar carbonato de sódio, existe
um efeito de recuperação ácida, i.e.: o estômago tampona
o bicarbonato de sódio invasivo no lugar errado com um
aumento da produção de ácido enquanto simultaneamente
o pâncreas aumenta a sua própria produção de carbonato
de sódio. Isso poderia eventualmente levar a total exaustão
de ambos os órgãos.

© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

DESINTOXICAÇÃO
Por Karl Heinz Asenbaum, manhã de Quinta-feira, 28 de
Abril 2016
Daniela G.: Eu li, no livro de Dietmar Fergers “Jungbrunnenwasser” (Água da Fonte da Juventude) que não é recomendável “beber água alcalina ativada no início da gravidez,
devido a que, isso poderia possivelmente levar ao aumento
da acidez no corpo por causa do efeito de desintoxicação
que pode ser nocivo ao feto”. Por outro lado, o ideal seria
que uma mulher gestante começasse a beber água alcalina
ativada pelo menos seis meses antes de engravidar, visando
a saúde do feto adolescente”.
.
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Diversas vezes a água alcalina ativada foi levada à
conexão com o assunto da desintoxicação. Aí, no entanto, essa conexão não deveria ser feita e você não deveria
se surpreender se especialistas balançassem suas cabeças
para a água alcalina ativada, à qual tais efeitos absurdos
são atribuídos.
Dietmar Ferger é um autor que escreveu no decorrer de um
longo período a respeito da água alcalina ativada. Junto
do Dr. Walter Irlacher e de mim, ele é um coautor do livro
“Beba Alcalino Você Mesmo” publicado em 2008. As declarações feitas lá, eu posso assinar hoje. Nessa questão,
no entanto, eu tenho uma opinião diferente.
Muitos sites e livros afirmam falsamente que as toxinas podem ser lavadas com bases e também com ácidos. Mas,
por exemplo, os metais pesados altamente tóxicos ainda
assim são considerados construtores de bases. Eles podem
ser liberados sem motivo algum, mas ainda necessitam de
ácidos especiais nomeados agentes quelantes, tais como
EDTA ou DMPS, os quais tornam os metais pesados solúveis
em água e excretáveis pela urina.
Água alcalina pode ativar com o escopo da sua tamponada mineral – a dês-acidificação. Ela não pode desintoxicar no sentido toxicológico a não ser que hajam venenos
que sejam ácidos por natureza. Estas seriam as toxinas do
dia a dia, tais como álcool, nicotina e cafeína. O tema da
desintoxicação é na atualidade um playground na internet
para amadores que não podem distinguir entre um envene© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

namento por acidose e agentes de dês-acidificação recomendados para a desintoxicação.
O mercúrio, um dos piores venenos escondidos nos enchimentos dentais de amálgama, lentamente infiltra-se como
um cátion através da saliva ácida e de alimentos ácidos. A
amálgama passa também através do ar, pelo ato de fumar.
E com a perfuração imprópria de enchimentos com amálgama, é transferida para o intestino. E pelo nervo olfatório
vai para o cérebro.

Toxicologia é um assunto nítido na medicina. O fato de que
dentro desse campo charlatães podem aprontar, é porque
muito poucas pessoas estão realmente envenenadas, isso
é apenas sugerido a elas. Tais “inválidos imaginários” são
também muito fáceis de se desintoxicar, se eles tomarem
um remédio feito de garras de gato, administrar choques
elétricos ou se eles engolirem algo mágico.
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Particularmente populares são a bio ressonância ou a caixa
cinesiológica de truques com a qual você aparente pode
documentar todo tipo de cura, especialmente sob pressão.
O que foi também utilizado antes como modo de convencer
o paciente de que ele está doente.
Na generalizada internet, argumenta-se sobre o poder de
desintoxicação da alga Chlorella. Algo que eu já conheço
bem. Tal como nós, ela infelizmente absorve metais pesados, ocorreria o mesmo com uma conserva em pó? Não
haveria risco devido precisamente ao fato de ela também
absorver?
Depois da fase de captação os metais pesados permanecem armazenados nos órgãos atingidos e representam
uma parte muito pequena no metabolismo. Mesmo em fios
de cabelo há metais pesados. A eliminação é tão lenta, que
metade do tempo de expulsão leva décadas. Não me é familiar qualquer investigação na qual uma análise de cabelo
ou uma amostra de tecido de órgãos atingidos que possuam os efeitos de desintoxicação alegados ao tomar preparações feitas a partir de algas ou outros agentes orais.

Apesar disso, continuamos a encontrar numerosos “testemunhos de desintoxicação” em relatórios de pessoas que
bebem água alcalina, e que em minha opinião materializaram a tal desintoxicação porque os produtores de ionizadores de água sugerem isso em seus manuais como
reações potenciais (efeito placebo).

PInfecção por parasita em uma célula sanguínea. Foto. Dr. med. Walter Irlacher

Um exemplo desse tipo de reação: “Aparenta como se uma
extrema desintoxicação ocorresse, e mesmo mais intensamente do que a experiência que eu tive quando modifiquei
a minha alimentação para somente alimentos crus anos
atrás.” Obviamente a água alcalina ativada tem um certo
efeito de “alimento cru”, porque ela rejuvenesce alimentos
envelhecidos ou desnaturados.

Sobre os métodos de desintoxicação de Hulda Clark: A sua
tese básica sobre o parasitismo no0s seus extensos livros é
mais do que questionável. O Dr. W. Irlacher realiza anualmente mais de 1,000 exames de sangue e encontra entre
30/40 com infecções por parasitas, como na demonstração
abaixo. A senhora Clark afirma o fato de que quase todos
são afetados. Eu penso que é um alarmismo direcionado.
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

INDEX

110

Isso não é um efeito desintoxicante no sentido verdadeiro,
mas a experiência de conversão. Por causa do hidrogênio,
um consumo rico em elétrons e rico em alcalinos que provém de uma torneira, faz com que aqueles que se dês-acidificam e se energizam possam lidar muito mais facilmente
com uma desintoxicação!
Declaração de Ferger: “isso pode levar a uma inundação
ácida” quando beber água alcalina é mais como um estratagema de publicidade em favor dos ionizadores de água.
Da perspectiva técnica, isso seria de fato, ilógico: como poderia um alcalino engatilhar uma maré ácida? Um alcalino
em todo caso pode mobilizar somente tantos ácidos quanto
ele pode neutralizar.
Devido ao baixo armazenamento de água alcalina ativada, nenhum transbordamento no corpo deve ser esperado,
mesmo se – o que não se deve esperar – todos os ácidos
forem neutralizados, o que seria impossível.

Agora, referente a estranha declaração de que não se deve
começar a beber água alcalina durante a gravidez: sabese e é algo evidente que mulheres gestantes com o metabolismo adicional proveniente do feto, têm uma carga ácida
significantemente maior do que mulheres não gestantes.
Enfim, os resíduos ácidos dos dois sistemas de órgãos devem ser dispensados por um único sistema de eliminação.
Essa é a razão pela qual em minha opinião, pode ser muito
útil começar a beber água alcalina ativada mesmo no durante da gravidez. É claro, o que também se aplica aqui é o
Regulamento do Consumo de Água com um valor máximo
de pH 9.5 (em alguns países, pH 9) com a avaliação de todas as coisas, que também aplicar-se a gravidez.
Pode ser pressuposto que o excesso de elétrons na água alcalina ativada possa afetar as mulheres grávidas e os fetos
mais positivamente do que negativamente. A maioria das
outras bebidas são oxidantes e devem aumentar nas mulheres gestantes o já existente, stress oxidante.
O que eu posso relatar pelos meus próprios experimentos
é a transferência de um potencial redox negativo, portanto
hidrogênio antioxidante, para o leite materno após o nascimento. Eu realizei medições num leite materno entre -5 mV
and -70 mV. Quando dei a uma mãe lactante 2 litros de
água alcalina ativada (pH 9.5, ORP -280 mV), o potencial
redox negativo do leite materno dela dobrou dentro de 24
horas. Mais elétrons para o bebê!
Ao armazenar leite materno com uma bomba de leite ele
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perde o seu potencial redox negativo. Após guarda-lo acerca de 12 horas ele fica com o mesmo valor que o leite em
pó para bebês e torna-se oxidante.
O leite em pó para bebês pode ter quase os mesmos valores que um leite materno fresco, se misturado com água
alcalina ativada fresca. Leia mais sobre o título: leite.
Em termos de qualidade alimentar, de acordo com o Prof.
Hoffmann, isso poderia ser interpretado como um melhoramento da qualidade do produto. Devido a pequena base
de dados, esses testes teriam de ser revistos por um instituto de pesquisa de uma universidade para a metodologia e
reprodutibilidade e eu estaria, no máximo, atualmente expressando uma recomendação privada

JEJUM
Hildgard F.-K. perguntou: Eu desejo fazer jejum por 2 semanas para me purificar. Deveria eu, usar também junto com
a água alcalina o sal de Glauber ou algum suplemento
alimentar?
Você deveria checar com o seu doutor ou terapeuta que
monitora o período da sua dieta. Somente ele ou ela poderiam lhe informar se laxantes como o Sal de Glauber
ou suplementos alimentares podem ser úteis para você. Se
você que se desintoxicar, eu posso dar aqui somente uma
recomendação geral.
O termo “detox” é um conceito abrangente usado por expertos, o que pode ser provavelmente um tanto controverso.
Alguns querem dizer limpeza do cólon, outros incluem, por
exemplo, uma hemodiálise ou diálise, Outros até consideram isso um disparate esotérico (Veja: https://en.wikipedia.
org/wiki/Detoxification_(alternative_medicine)).
O Doutor em jejum Buchinger, introduziu o termo enquanto estava jejuando. Ele provavelmente veio a se conectar
com a água alcalina ativada através da tradução do livro
”Envelhecimento Reverso” escrito por Sang Whagns que foi
traduzido por Dietmar Fergers, em alemão “Der Weg zurück
in die Jugend”. Ferger traduziu o termo “desperdício ácido”
para “entulho ácido”.
No nosso livro coletivo, “Beba Alcalino Você Mesmo ” (de
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Eng. Dietmar Ferger e coautor Dr. Walter Irlacher) nós apresentamos no capítulo “Da acidose para o entulho” cunhouse o termo “Resíduo de Dês-acidificação” o qual para mim
ainda aparenta ser o melhor termo porque o termo usado
por Whang “Resíduo Ácido” na realidade não significa
ácido, mas um sal mais ou menos neutro que é um ácido
que surgiu através uma tamponada alcalina. No entanto,
nós também esperamos um cristal de ácido úrico que tenha surgido de uma tamponada mineral de ácido úrico, ou
uma placa aterosclerótica na qual os aminoácidos e ácidos gordurosos combinaram-se com cálcio para criar uma
estrutura sólida. Isso também pertence ao resíduo de dêsacidificação. Mesmo em formações de pedras como as
dos rins, bexiga, vesícula biliar ou pedras fecais podem ser
esperadas dependendo da sua composição para esse resíduo de dês-acidificação.

Se você gerou com o sal de Glauber, enemas e processos
similares a uma diarreia artificial, você perdeu não somente
muita água, mas também uma grande parte dos seus amistosos colegas de quarto, no intestino. Já que essas bactérias “boas” do colón apreciam um potencial redox baixo,
a ingestão de água alcalina ativada estaria em harmonia
com equilíbrio da flora intestinal. Um excelente ponto de início para o seu reassentamento e para o desenvolvimento
de um sistema imunológico saudável. Ao menos nas minhas experimentações laboratoriais, essas culturas intestinais
Omniflora baratas cresceram na água alcalina ativada
muito mais rápido do que na água normal da torneira. Se
elas, no entanto, sobrevivem mais na passagem através do
estomago, é algo ainda a ser pesquisado.

Resultante da inexistência de consumo durante o jejum, os
baixos suprimentos de açúcar do fígado rapidamente se esgotam. Depois disso, as calorias necessárias para o funcionamento do corpo são obtidas pela combustão de substâncias do corpo, i.e.: dos músculos e suprimentos de gorduras.
Tão cedo quanto no segundo dia do jejum, a combustão de
gordura é compensada.
Ao beber água alcalina ativada abundantemente a degradação dos ácidos é geralmente reforçada. Nós documentamos no livro “Beba Alcalino Você Mesmo” o porquê
de existirem poucas “crises do jejum”.
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente
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LIMPEZA INTESTINAL

colón hydromats usuais não possuem as amistosas opções
de aquecimento do potencial redox.
A maioria dos estudos estão em concordância em relação
ao efeito positivo da ingestão de água alcalina ativada
para o funcionamento intestinal. Há um programa de terapia Russo para o tratamento de colite ulcerosa usando a
água alcalina ativada (Prilutsky / Bakhir. P.123).

Sigrun F. me perguntou: A água alcalina ativada pode também ser usada para a limpeza intestinal (enemas)?
A respeito do potencial redox no cólon, existe um trabalho de pesquisa russo (Vorobjeva, N., Estimulação seletiva
do crescimento da microflora anaeróbica no trato intestinal
humano através da água eletrolisada reduzida, Med. Hyp
2005. 64 (3), pp 543-546 ), uma indicação de que a bactéria anaeróbica intestinal multiplica-se somente em uma
janela potencial de -97 para um ORP -197 mV. No caso
de desarmonia nas bactérias do cólon (demasiados aeróbios), a água alcalina ativada seria certamente recomendável para a ingestão. Isso parece ainda mais prático porque
em uma introdução direta no cólon, como com um ColonHydromat, é provável que somente uma água alcalina com
um valor Redox entre -97 e -197 mV deva ser utilizada. O
controle preciso desses valores é similarmente tão difícil
quanto o processo de aquecimento da água, sendo que, os
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

A limpeza intestinal afeta o ambiente do cólon, o qual por
fim fica sempre alcalino. Ao adentrarem no intestino grosso,
as fezes têm uma taxa de pH de 5.5, portanto, ainda ácida.
Nos países “avançados” as fezes atingem no reto, valores
acima de até pH 7 (taxa do pH 6.5). Aqui estão os exemplos
das medições do meu laboratório:
Fezes de (humanos que se alimentam de carne): pH 7.16
Fezes de (humanos vegetarianos): pH 6.45
Fezes de (humanos onívoros com 4 tubos do probiótico
Actimel®): pH 6.30
Por qual razão a limpeza intestinal com água alcalina ativada seria a causa do aumento do pH no ambiente do cólon?
Um aumento prematuro no valor do pH na passagem do
cólon provém o crescimento das indesejáveis bactérias
de deterioração, particularmente em pessoas que comem
carne. O crescimento delas, é efetivamente inibido pela
presença do acidificante Bifidobacterium. Por isso, eu tam-
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bém dêsaconcelho os enemas com água alcalina ativada.
A água para a limpeza do intestino deveria ser, em minha
opinião, neutra, para não perturbar o ambiente delicado
da bactéria.

No nosso livro “Service Handbuch Mensch” o Dr. Irlacher e
eu consideramos o “Bad Füssinger Darmzottenbad” como
o melhor método para a limpeza intestinal. Lavagem e limpeza são realizadas com água neutra e oxigênio. O oxigênio desarma a decomposição anaeróbica da bactéria mais
efetivamente. A água alcalina ativada é ingerida e passa
pelo intestino delgado e não pelo reto como no caso de um
enema. Com essas condições redox favoráveis, cria-se uma
mistura de germes equilibrada perfeita para a subsistência
e multiplicação. Para o deleite do sistema imunológico!
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

CÂNCER
Lydia O. fez a seguinte pergunta: No seu livro “Service
Handbuch Mensch”, você escreveu que foi diagnosticado
com câncer quando tinha 45 anos de idade. Isso foi há 14
anos. A água alcalina ativada te ajudou a sobreviver?
Talvez. Mas o meu doutor não concordaria com isso. Embora as medições dos resultados dos meus exames de câncer
tenham diminuído continuamente e o fato de que, além de
beber a água alcalina eu não tenha permitido qualquer
outro método terapêutico. Ele também disse: ”não existem
pessoas saudáveis – a maioria simplesmente não foi checada propriamente!” Porque todo mundo teria câncer constantemente sendo que as células do corpo degeneram-se
permanentemente. A questão, no entanto, é: o quanto o
nosso sistema imunológico pode manter em xeque? E a sua
capacidade me parece suficiente. Todavia, é com certeza
que a hipótese de Warburg mencionada frequentemente
sobre o crescimento das células cancerosas não poder se
espalhar em um ambiente alcalino, está errada, sendo que
o tumor pode se proteger com enzimas específicas. Portanto, eu consequentemente me recuso a apoiar qualquer tese
sobe enfrentar o câncer com água alcalina ativada, mesmo que seja usada somente para a prevenção. Ao menos
quando o câncer, como na maioria dos casos de um diagnóstico de câncer, tenha afetado as células em um procedimento reversível.
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No livro “Trink dich basisch”, nós nos recusamos a incluir
relatórios terapêuticos e escrevemos que a água alcalina
ativada poderia ser um grão contra o câncer, mas somente
muitos grãos juntos podem construir um castelo.
É bem sabido que em algumas clínicas do câncer japonesas os pacientes costumam tomar água alcalina ativada
com parte de um tratamento médico convencional. O prof.
S. Shirahata falou sobre beber de 4 a 6 litros diariamente
em uma entrevista na WDR. Uma razão pode ser porque
após um tratamento radiológico ou quimio-terapéutico do
Prof. Shirahata, pela primeira vez foram comprovadas as
“funções de apanhadores de radicais” da água alcalina
ativada e pareceu altamente bem recebida pelos doutores.
Por outro lado, umas das descobertas da pesquisa russa
sobre a água ativada foi que a ela poderiar agir como uma
proteção contra a radiação. A sua aplicação, no entanto,
poderia ser contra produtiva na radioterapia. Doutor e paciente deveriam sempre trabalhar e concordar estreitamente nesse ponto.
No livro “Inoisiertes Wasser” de Dina Aschbach, os atributos de inibidor-tumoral da água alcalina ativada foram demonstrados em um estudo com animais.
O prof. Ashot Kathatryan Papikovich desenvolveu um plano de tratamento especial contra o câncer com a água
ativada (Fonte: http://eng.ikar.udm.ru/sb/sb43-3e.htm, lá
você poderá também encontrar imagens). Avanços de tra© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

tamento no câncer de mama e câncer de pele no terceiro
e quarto estágio com metástases foram apresentados fotograficamente. Em conformidade, a terapia durou 24 dias
e funcionou com o católito e o anólito com um pH e ORP
específicos.
Tais líquidos ativados podem ser bebidos, usados como enema para limpezas intestinais no repovoamento de bactérias e como infusões. A água alcalina misturada com oxigênio será bebida. Existem banhos com a água ativada alcalina e com a água ácida, e também protetores com católito e
anólito. As melhorias à curto prazo, são claramente visíveis
nas fotos. Porém, melhoras a médio e longo prazo e mesmo curas com imagens finais, não existem de acordo com o
melhor da minha crença.
A D. Aschbach confirmou no seu livro (Ionisiertes Wasser,
Hochheim 2010, p171) ao menos a reprodutibilidade desse
método. Atualmente, esse livro está disponível em Alemão
somente de segunda mão.
V. Prilutsky e V. Bakhir (a. a. O. p112) relataram experimentos de tratamento contra o câncer, realizados pelo inventor
Russo D. I. Krotov. O tratamento começa com uma “dose de
choque” de água ativada altamente oxidante (anólito) nos
primeiros três dias. E então, com um período de ingestão de
água ativada altamente antioxidante (católito). Até esse momento, eu não pude identificar qualquer informação sobre
o sucesso desse tratamento.
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Na Coreia, durante um experimento com camundongos
com a pele infectada com câncer, os resultados comprovaram que no rato ao qual havia sido ofertado água alcalina
ativada, houve uma redução no crescimento do tumor e ele
viveu significantemente mais. O efeito é baseado na habilidade de “apanhadora de radicais” da água alcalina ativada (Lee, K-J., u.a. Efeito anticancerígeno da água alcalina
reduzida. Fonte: http://www.jungbrunnenwasser.de/index.
php/studie-anti-krebs-wirkung/).
Há também exemplos de animais infectados câncer: os
animais que foram embebidos na água alcalina ativada,
em todos os casos apresentaram tumores menores do que
os grupos de controle embebidos na água da torneira (Os
links das fotos foram retirados de vídeos do Youtube).

No entanto, eu nunca vi o desaparecimento de um tumor
em nenhum desses animais documentados. O mesmo aplica-se para tratamentos de câncer em humanos. Existem
evidências bastante impressionantes sobre a inibição de
tumores, mas não evidência de um efeito curativo contra
o câncer.
Sanetaka Shirahata e outros descobriram em um estudo de
pesquisa básico (Telômeros sendo reduzidos pela água eletrolisada reduzida nas células cancerosas, Springerverlag,
1998), que essa água alcalina ativada tem a capacidade de
reduzir os cromossomos e, portanto, a durabilidade das células do tumor significantemente. Essa seria uma explicação
possível para um efeito anticâncer; mas isso é somente uma
pesquisa básica e ainda muito distante da terapia atual
contra o câncer.

© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente
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O PAPEL DO CÁLCIO
Andrea G. me perguntou: eu enviei amostras da minha
água alcalina ativada para um laboratório, somente pra
ver se os poluentes ainda permaneciam. Os parâmetros
foram bons, no entanto, eu me pergunto sobre o porquê
da dureza estar 5 graus Alemães abaixo do nível da nossa água da torneira! O filtro remove os sais duros, como o
cálcio e o magnésio, ou isso acontece durante a eletrólise?
Não. A água alcalina ativada sempre é evidentemente mais
dura do que qualquer água da torneira de onde possa ter
sido extraída. Entretanto o seu laboratório não cometeu
erro algum, mas com certeza eles não examinaram água
alcalina ativada, sendo que o período de relaxamento já
havia terminado no momento em que a análise foi realizada e os minerais constituintes da dureza já não mais estavam na água. Em adição, a composição do gás na água
e o equilíbrio cal e o ácido carbônico foi modificado. O
aumento da dureza e o conteúdo mineral mais alto por consequência disso pode ser testado por você imediatamente
após a produção dessa água, basta manter uma tira de
teste de dureza dentro da água. (Você poderá encontra-las
em lojas de aquário).
Se em alguns dias os sais duros tiverem caído, então a água
ativada relaxada estará de fato, mais leve do que a água
da torneira estava antes. Por que isso é assim, eu iria demasiadamente longe nesse ponto. A redução da dureza pode
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

ser monitorada com duas tiras de teste. (Loja de aquário).
Os amantes de chá, os quais tem preferência por uma água
leve, podem utilizar a água ativada relaxada muito bem
para produzir chá preto à prova de riscos.
A água alcalina ativada deve bebida fria e sem tratamento. Ela ainda irá conter um excedente de minerais. Os sais
de endurecimento cálcio e magnésio pertencem dentre os
minerais que são vitais para os seres humanos. Os componentes naturais do cálcio e do magnésio contribuem para
o sabor agradável da água. Para alguns conhecedores de
café, a água rica em cálcio é um melhorador de aroma.
Para fins técnicos como lavagens, a água dura pode ser pesada. Sensato seria suavizar somente a água morna, e não
a água potável (para beber). Na Áustria, por exemplo, a
suavização da água morna é recomendada primeiramente
após 18° dH de dureza do carbonato, de acordo com a regulamentação ÖNORM M 6245. De qualquer modo, após
a suavização química (Capítulo Códex B1 Bebendo Água)
ela deveria apresentar também uma dureza mínima de 8,4°
dH (equivalente a 60 mg/l de cálcio).
Se você também quer suavizar uma água fria da torneira,
então o sabor da água alcalina não mais será apreciado
por você. Nos suavizadores de água comuns, por meio do
intercâmbio de íons, o cálcio é removido da água em favor
do sódio. O resultado teria certamente um leve sabor de
sódio nas áreas de pH mais elevado. Aparte disso, o sódio
é um elemento que nós consumimos mais do que suficiente-
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mente na nossa dieta, enquanto o cálcio que é um elemento
essencial, do qual nós compreendemos no nosso corpo de
1 a 2 kg, praticamente sempre é necessário.

DESCALCIFICANDO UM IONIZADOR DE ÁGUA
A maioria dos ionizadores de água possuem um sistema de
descalcificação automático. Porque eu preciso descalcificalo manualmente?
Um bebê precisa de fraldas, um cachorro necessita sair
para caminhadas, uma cafeteira e um ionizador devem de
ser descalcificados. Isso vai com o sistema. Os fabricantes,
tristemente usam o termo “descalcificação automática”
demasiadamente. Por essa razão eu te darei alguma informação de base: o depósito de calcário nos ionizadores
de água sempre originam-se no polo negativo, o cátodo,
o qual cede elétrons carregados negativamente na água.

Adicionalmente, o lado do cátodo de um diafragma pode
calcificar-se. Esses depósitos devem ser eliminados pelo sistema de descalcificação. Para isso existem diferentes sistemas no mercado.

Os íons de cálcio carregados positivamente são atraídos e
grudam-se no metal em camadas mais grossas. Isso reduz
a superfície do cátodo, de modo que a produção total da
célula de eletrolise é reduzida.

© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente
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Método 1: Descalcificação contra a corrente: Para iniciar
a extração da água, a eletricidade é revertida por 30 segundos. Com isso, O cátodo se torna o ânodo, a carga
positiva repele o cálcio. Durante a inversão do polo o aparelho dará indicações de alerta, mostrando que a água da
mangueira de escoamento alcalino não é potável. Ao longo prazo, isso funciona perfeitamente somente se a água
for coberta por trinta 30 segundos ao ligar a eletricidade
novamente. Normalmente ela é coberta por mais tempo
para que o cátodo construa uma camada de ardósia. A
desvantagem: O usuário precisa esperar por 30 segundos
até que se possa obter a água ativada alcalina. A vantagem: A estagnação da água esquentada nos canos de
água e pré filtros escoa para fora. O usuário em geral ainda tem de esperar até que a água saia fria.
Método 2: Descalcificação a favor da corrente: Quando finalizada a drenagem da água, o aparelho ainda segura um
pouco de água na célula de eletrólise por alguns segundos
e reverte a polaridade como no método 1. Posteriormente,
o escoamento de água flui pelo do cano de drenagem diretamente para a saída da água ácida. A vantagem: Não
existe tempo de espera. A desvantagem: somente alguns
segundos de corrente elétrica reversa e quando a água for
drenada pela primeira vez, você terá uma estagnação de
água morna nos canos de água e nos pré-filtros. Até que a
água flua em uma temperatura fresca, pode levar um tempo, no qual uma camada de ardósia pode ser construída.
Conclusão: É pior que o método 1.
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

Método 3: Descalcificação cíclica: A polaridade da eletricidade será revertida depois de uma certa taxa de fluxo ou
uma certa quantidade de tempo (usualmente 12 horas), por
um ciclo de limpeza de 30 segundos com sinais de alarme. A vantagem: É tecnicamente mais fácil que o método
2 e portanto mais barato. A desvantagem: especialmente
quando se drena a água em pequenas quantidades com
frequência nenhuma descalcificação ocorre, mesmo quando uma grande quantidade for produzida. Portanto há uma
alta predisposição ao escalonamento e muitas funções manuais são necessárias para a descalcificação. Desagradável: Mesmo que por 12 horas nenhuma água ativada tenha
sido produzida, um ciclo de descalcificação funciona com
uma corrente reversa.
Método 4: Mudança de fluxo – mudança de polaridade e
drenagem reversa: após a drenagem da água, a câmara
catódica usada previamente como uma câmara de célula,
torna-se a câmara anódica. Na qual a polaridade é trocada e a drenagem é canalizada para o outro escoamento.
Desse modo um processo de auto descalcificação acontece. A vantagem: com a eficiente fabricação dos eletrodos,
(célula de eletrólise), esse método protege a a precisão da
descalcificação. Esse método foi patenteado pela empresa
coreana Alkamedi (nome Europeu da marca: Aquion®). A
desvantagem: Como uma regra, a água alcalina ativada
sai exclusivamente pela mangueira de cima e nunca a água
ácida. Sendo que a água alcalina ativada começa a relaxar
imediatamente após ser produzida, (período de relaxamen-
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to), os minerais estarão isolados quando deixarem as células, o que pode constringir o fluxo de saída. Portanto aqui,
com um fluxo de saída decrescente uma descalcificação
manual será necessária. Só não com muita frequência.

Por favor, leia cabo o manual de descalcificação com a
bomba de descalcificação inclusa, também disponível como
um acessório. A bomba deverá estar em funcionamento por
pelo menos uma hora (até 12 horas) com os agentes de descalcificação, e não deve esquentar mais que 35°C.
Método 5: Descalcificação manual. Quando a produção
do pH alcançado notavelmente diminui com a mesma
quantidade de fluxo de água, ou se a capacidade do fluxo da água alcalina ativada for menos comparado ao da
água ácida – A mesma quantidade de água ácida deveria
escorrer para fora, mas nunca em maior quantidade que a
água alcalina – nesse caso você deverá descalcificar manualmente. A maioria dos fabricantes providenciam intervalos fixos para a água dura. Aparelhos superiores até mesmo
indicam diretrizes automáticas para uma descalcificação
manual precisa. Por favor. siga essas orientações e não se
esqueça de desligar a tomada do seu aparelho.
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

Numa descalcificação pesada, por exemplo, quando os
citratos (sais de cal do agente de descalcificação ácido
cítrico) caem como cristais brancos ou os agentes de descalcificação tornarem-se amarelados, você deverá repor
a solução descalcificante. Por favor, não se esqueça de
enxaguar a bomba cuidadosamente com água limpa após
o processo de descalcificação, sendo que ela pode ser bloqueada pelas incrustações.
Uma bomba incrustada, que não liga, normalmente funciona novamente após você mergulha-la em água limpa
por uma hora. Depois da descalcificação manual ajuste a
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sua água para o modo “Purificada” (água filtrada) E deixe
sair uma média de 10 litros de água para enxaguar. Essa
água não é potável e ainda pode conter traços do agente
descalcificante.
Para os novos modelos de maquinas de Fluxo de Hidrogênio com construções de Células-PEM eu posso enxergar somente um método de descalcificação:
Se o fabricante oferecer um cartucho de filtro preenchido
com ácido cítrico, você deve usa-lo. Se você não for usar
este, use então o kit de gotas para medir o Hidrogênio H2
blue™. Se o aparelho produzir menos hidrogênio que no
começo ou mesmo nenhum: questione a pessoa que o vendeu a você sobre o que fazer. Um conceito para a manutenção desses aparelhos precisa ser desenvolvido

Essa é a razão pela qual eu ainda prefiro Os Ionizadores
Recipientes, fabricadores de água com célula-PEM ou SPE.
Você poderá descalcifica-lo facilmente, porque é possível
ver o cátodo, sempre que o aparelho é preenchido com
água. De todo modo, ele permitem que o hidrogênio dissolva-se muito mais (até 6 ppm) na água do que os aparelhos com fluxo (1.2 ppm), porque eles podem funcionar com
mais pressão.

.
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente
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MEDIÇÃO DA CONDUCTIVIDADE
PPM significa Partes Por Milhão. Com um medidor de condutividade é possível mensurar o número de todas as partículas dissolvidas. Frequentemente a condutância é mostrada também em micro-siemens. Ele informa somente a respeito da quantidade, mas não sobre a qualidade dos componentes na água..5 ppm leva, mercúrio, urânio ou cádmio,
para ser catastrófico, em comparação, 1000 ppm no cálcio
seria perfeito! Quem quer que queira analisar a qualidade
da água com a medição da condutância, ou está completamente desinformado ou propositalmente não diz a verdade, para promover a —> osmose reversa. Eu me refiro a
isso numa outra sessão.

Mais adiante, você deveria considerar que contaminantes
muito ruins tais como o chumbo, o mercúrio ou o urânio, e
também hormônios e antibióticos mesmo em quantidades
mínimas são muito danosos. Metais pesados são medidos
em microgramas, enquanto os metais “bons” como o cálcio, o magnésio ou o potássio, são mensurados em miligramas. Portanto, a ordem de magnitude é mil vezes maior. Se
um filtro puder remover as ppm da água, isso não significa
que por um extenso percurso os metais “maus” tenham sido
removidos.

De onde vem o aumento de ppm, mesmo quando a água
já houver sido filtrada antes da eletrólise e desse modo os
contaminantes são removidos? Na câmara catódica, minerais produzidos a partir de 2 litros de água em 1 litro de
água alcalina ativada. Aparte de alguns filtros adicionase também —> cálcio, porque ele nos faz bem a para o
tampão da água ativada. É por isso que ela possui mais
ppm, entretanto menos contaminantes, os quais podem ser
medidos na água alcalina ativada.
Por último mas não menos importante, eu tenho apontado
que com a condutância, exclusivamente a dos eletrólitos,
consequentemente, os íons na água podem ser mensurados, os átomos eletricamente neutros não podem.
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente
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MEDIÇÕES DO PH

tia atuais eles não são fornecidos como um acessório, sendo que ele não sobreviveria a mais que algumas medições
da água ativada, especialmente nas mãos de amadores.
Esse é o caso dos medidores de Ph, tanto os caros quanto
os baratos. Os eletrodos quebram rapidamente na água
alcalina ativada e eles só podem ser trocados nos aparelhos caros.

Dificilmente qualquer fabricante de ionizadores de água
oferece ao consumidor algo mais além das gotas para a
medição do pH. Estritamente falando, elas são adequadas.
Para mostrar o efeito da ionização, você só precisa observar a diferença entre a coloração da água da torneira e da
água alcalina ativada as quais têm diferentes indicações de
cor.
Isso não depende do valor absoluto do valor do pH depois
do ponto decimal, ao invés, a diferença das quantidades
têm no máximo 2 níveis de cores, dependendo de quão forte você quer a água. A água da torneira é na maioria das
vezes verde, a água alcalina ativada leve é azul e a mais
forte, roxa.
As tiras de teste são relativamente caras, já que você não
pode usar papeis de indicação normais. Ele precisa ser revestido de modo que quando você tirar a lâmina da água
o resultado não seja distorcido devido ao ar. Os medidores
de pH elétricos são mais baratos. Com as regras de garan© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

Se você puder lidar com o a necessidades de manutenção
, armazenagem em líquidos especiais e calibração a cada
uso do novo líquido de calibração, porque você que medir
exatamente: você necessitará a qualquer taxa, um aparelho
que possa ser calibrado com um eletrodo intercambiável.
Eu já desgastei centenas deles.
Compre muitas bolsas com líquidos de calibração e com
líquido armazenado e não se esqueça que você precisará
ter sempre em mãos água destilada ou deionizada para a
limpeza.
A melhor opção seria comprar o medidor em uma loja especializada em aquários, onde você poderá comprar os
acessórios necessários novamente e onde você terá especialistas que estarão informados sempre que houver um
problema.
Para os donos de ionizadores de água é importante medir
o pH. E é a melhor maneira de controlar suas funções mais
precisamente. Mas, normalmente as gotas de teste são absolutamente suficientes para essa proposta.
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MEDIÇÕES DO ORP (POTENCIAL REDOX)
Os conhecidos aparelhos de função dupla na gama de
medição redox, não podem ser recalibrados, o que de
fato, é necessário em cada medição de água ativada. Não
compre!
Um medidor de redox é mais caro que um aparelho de pH.
No entanto, aplicam-se as mesmas limitações quando descritos sob a palavra chave —> medições do pH.
O eletrodo de ORP mais estável até agora, eu encontrei em
um aparelho da “American Marine Pinpoint”. Mas, como eu
disse antes, isso é para especialistas e é necessário trocar
os eletrodos frequentemente sendo que a água ativada
ataca-o rapidamente, e por um preço muito alto.
Para determinar os valores exatos é absolutamente necessário polir os eletrodos após cada medição com as lâminas
de polimento que na maioria dos casos não se encontram
disponível. Se você se esquecer de fazer isso, você terá medições completamente erradas.
O potencial redox mensurado com os usuais aparelhos
redox (CSE = Eletrodo de Prata Comum, as vezes também
chamado Ag/AgCl), não corresponde ao padrão científico Eh (as vezes também o SHE = Standard Hydrogenium
Electrode).

qual eletrodo está sendo usado como referência. Também
existem eletrodos com mercúrio ou com ouro, para os quais
não existe abreviação. Esses, também devem ser indicados
na medições. Se não, os valores pairam no ar, porque os
valores de ORP são somente um valor de referência para
um determinado eletrodo.
Conversão: CSE (mV) + 207 mV = Eh e Eh invertido (SHE) mV
– 207 mV = CSE. A referencia das quantidades de temperatura para 250 C. Os aparelhos bons registram a temperatura e corrigem a medição correspondente. Além disso,
também existem eletrodos de referencia de um tipo particular com outros parâmetros de conversão, mas o CSE e o
SHE são os mais usados.

Acima, do lado direito:
1. Água da torneira com solução de iodo.
2. Água Alcalina Eletrolisada (AAE) pH 9.5 estimulada com
a mesma quantidade de iodo.
3. AAE descolorindo:
4. Habilidade antioxidante como a vitamina C (1 g)

Quando for comparar as medições, você terá que indicar
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente
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Quanto mais gotas de iodo você puder descolorir, mais
baixo será o ORP da sua água. Por causa do hidrogênio
dissolvido.
Outro método simples precisa de ao menos 2 horas. O tempo depende da habilidade oxidante da água da sua torneira. Esse é um método muito bom para comparar diferentes
tipos de água. Aqui, eu uso a “famosa” água antioxidante
de Nordenau”.

MEDIÇÃO DO HIDROGÊNIO
A medição do hidrogênio mostra as partes por milhão
(ppm) ou as partes por bilhão (ppb) do conteúdo de hidrogênio molecular (gás hidrogênio) na água. Em tempos passados, esse tipo de medição era um trabalho apenas para
alguns cientistas.

Acima: aparelho DH polarográfico (“hidrogênio dissolvido”) da Empresa TOADKK. Esse aparelho também é certificado pela pesquisa da água eletrolisada

Depois do princípio do “Bum” da “Água Rica em hidrogênio“, em 2010 havia uma necessidade de métodos de medições de hidrogênio menos complicados e mais baratos.
Lado esquerdo: Teste das habilidades antioxidantes da água, realizado com palha
de açoapós 3 horas. Cf. p 81.
Da esquerda para a direita:
•
Água de “Nordenau” engarrafada
•
Agua eletrolisada da torneira (Munique) de um ionizador de água (pH 9.5).
•
Deionizando a água com 2 g de magnésio metálico

O que você vê é o que você tem!
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

Em 2012 a empresa Japonesa MIZ, uma desenvolvedora
da tecnologia da eletrólise para água rica em hidrogênio,
apresentou o seu Reagente-MIZ. “Um método conveniente
para determinar a concentração do hidrogênio na água:
usando o azul de metileno com prata coloidal“ (Seo et al.
Medical Gas Research 2012, 2:1). Esse agente em forma de
gotículas, que tem como base o azul de metileno e a prata,
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transforma-se em leuco-metileno se o hidrogênio dissolvido estiver presente. É possível determinar o conteúdo exato do
hidrogênio: 1 uma gota descolorida em um copo de 6 ml com água, significa 100 ppb (0,1 ppm) de hidrogênio dissolvido
na água.

Todo mundo ficaria feliz com essas gotas, isso se elas funcionassem corretamente em todos os tipos de água. Mas, quanto
mais alcalina a água for – mais imprecisos serão os resultados.

A comparação controlada pela renomada desenvolvedora de ionizadores de água Nihon Trim, mostrou a inexatidão na água alcalina eletrolisada com pH 9.0 e 604
ppb de hidrogênio. Isso foi publicado em um vídeo https://www.youtube.com/watch?v=84gWhCGFJVY (2016.06.07As gotas mostraram somente 300 ppb.
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

INDEX

127

Nihon Trim escreveu: “Esses reagentes foram desenvolvidos para a água hidrogenizada produzida pelo aparelho fabricado pela MIZ.“
É verdade: O aparelho da MIZ produz água neutra com hidrogênio.
O vídeo de Nihon Trim foi publicado em 2014.
Houve também, uma organização Americana que nesse meio tempo distribuiu gotas baseadas no mesmo conceito sob
o nome de “H2 blue™ test kit”. Após os meus testes realizados em Setembro de2016, as gotas da MIZ bem como as H2
blue™ test kit reagiram de modo bem similar na água hidrogenizada. Sendo que as duas medições apresentam 100 ppb,
no entanto o resultado com a quantidade de gotas foi idêntico, as variações de intensidade da cor podem ser dispensadas
e as gotas podem ser consideradas instrumentos de medições equivalentes.

De todo modo, os resultados variam dependendo do modo de produção do hidrogênio, aqueles com uma medição eletrônica ou o cálculo do ORP. Algo vistoso foi que o azul de metileno se tornou azul-celeste se a água rica em hidrogênio
houesse sido produzida em um ionizador de água com diafragma. Com um gerador de hidrogênio PEM o qual não permite que a água se torne alcalina, isso não ocorre.

© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente
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pudessem ser usadas e um campo definido dos tipos de
água.

Decoloration during electrolysis
DC 20 – 32 V.
H2 Blue Drops in Cathode compartment
Color change between electrodes almost
Immediately.After 30 min. all cathodic

Conquanto que não haja qualquer hidrogênio presente,
como no caso da “Água roubada” de Nordenau, os aparelhos de medição eletrônica da Trustlex ENH 1000 e as gotas, estarão em concordância.

water, which should have a high H2
content, is colored azure blue. Due to
decay of methylene blue by
hydroxide ions. Happens also with alkaline ionized water after electrolysis.

DC 7 - 8 V.
H2 Blue Drops in AquaVolta Pocket
1. Start
2. After 20 sec.
3. After 25 sec.
Hydrogen bubbling. No forming
of hydroxide ions. All is decolored.

SPE/PEM Cell

SPE/PEM Cell

SPE/PEM Cell

copyright Karl Heinz Asenbaum 2016 mail@quantomed.com

Algumas publicações químicas falam sobre uma decomposição do azul de metileno influenciada pelos íons de hidróxido, os quais estão presentes em excesso na água alcalina
ativada. (Veja e.g. Adamcikova, K. Pavlikova e P. Sevcik: A
redução do azul de metileno na solução alcalina. React.Kinet.Catal.Lett. Vol. 69, No 2,91-94 (2000). Nos experimentos testados até o presente momento, nenhum azul celeste
veio a ocorrer quanto tratamos de uma simples lixívia com
o mesmo valor de pH (9,5), como ocorreu com a água alcalina ativada. Esse também não foi o caso durante a produção do católito. Deveria ser controlado sempre com um
sistema de medição eletrônico. No entanto, as gotas estão
sendo desenvolvidas continuamente, e seria bom, se elas
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

Caso contrário, se alguém eletrolisar a água de Nordenau por um período de
30 minutos em um—> ionizador recipiente, Será possível obter água alcalina
ativada com um pH de 10,7, ORP (-) 739 MV (CSE) e o valor de 1600 ppb (1,6
ppm), o que equipara-se exatamente a uma saturação de hidrogênio completa,
Algo alcançado por uma água de tomada com esse mesmo tempo de eletrólise.

Para a literatura científica não está claro de modo algum
qual valor de hidrogênio dissolvido estaria relacionado
com um “padrão terapêutico”. O pioneiro do movimento do
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hidrogênio nos E.U Tyler Le Baron, me escreveu a respeito
disso: “Realmente, não existe suficientemente estudo para
essa questão. Isso depende individualmente da pessoa e da
doença, e depende também de quanto se bebe, por exemplo,
1 Litro com 1000 ppb ou 5 Litros com 500 ppb. Em alguns
casos 80 ppb poderiam ser suficientes, outros precisariam
mais. Os padrões, desenvolvidos por Shigeo Ohta no Japão,
alegam que deveria haver ao menos 800 ppb. Eu mesmo,
considero que deveria ser 500 ppb. Isso requer também uma
maior ingestão de água.”
Outro renomado autor Americano, Randy Sharpe, propôs
em um blog no Facebook, 3000 ppb (i.e. 3 mg) por dia
como um nível terapêutico, mas também não existem provas
científicas para isso.

alcalina rica em hidrogênio proveniente de um ionizador
de água. Algumas bebem água neutra hidrogenizada dos
novos aparelhos. Mas quase todos dizem que a água é
mais suave e possui um sabor melhor quando ela tem mais
hidrogênio. Você pode medir isso e testar você mesmo: as
pessoas gostam da sensação do hidrogênio na água. Elas
instantaneamente irão beber mais água do que se a água
estivesse sem o hidrogênio. A melhor água que eu já bebi
tinha um nível de 6100 ppb (6,1 mg).
Atualmente, nós não podemos chegar a tais níveis com um
ionizador clássico de água alcalina. É necessário um sistema
de alta pressão como o AquaVolta Hydrogen Booster com
uma Célula- PEM.

O Dr. med. Walter Irlacher, que tratou de 2004 até 2015 uma
media de 20,000 pacientes com a água alcalina ionizada,
recomendou que fossem bebidos 0,3 l por cada 10 kg do
peso corporal. A água que ele podia produzir tinha apenas
900 ppb de hidrogênio dissolvido. Isso significa que uma
pessoa com um média de 70 kg teria que beber 2,1 l/dia e
obteria 1,89 mg de hidrogênio dissolvido por dia.
A minha perspectiva pessoal é baseada no sabor. Não
somente o meu, mas das mais 2000 pessoas com as quais
eu estive em contato por anos. A maioria delas bebe a água
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente
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Outra maneira de se adquirir altos níveis de hidrogênio dissolvido é com aditivos que liberam hidrogênio que é dissolvido
por alta pressão.
Nas páginas seguintes você verá os resultados obtidos com um aparelho de medição eletrônico Trustlex ENH 1000 que é
baseado em um algoritmo do ORP em comparação aos os resultados do H2 blue Kit.

© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente
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HIDROGÊNIO EXTERNO PRODUZINDO REAGENTES

Comparison I: Additives
Method

Description

Trustlex
H2
ENH
blue
1000 ppb ppb

Remarks

Hydrogen bubbling in open Reverse Osmosis
water (ROW) 20 min.

Generator: KYK H2H in Ozone Level 3

0447

0200

different

Hydrogen bubbling in open tap water Munich
(TWM) 30 min.

Generator: KYK H2H in Ozone Level 3

0868

0400

color
reaction

Hydrogen bubbling in gasmouse /(20 ml) TWM
10 min.

Generator: KYK H2H in Ozone Level 3

1451

0200

Metallic Magnesium

2 h in ROW
2 h in TWM

0905
0847

0600
0400

Reaction in TWM stopped
after 70 min. Reaction in
ROM continued 2 h.

Aqua H2 hydrogen generating pills in TWM in
completely filled up double walled steel bottle.

2 pills in 0.75 l. Bottle closed for 12 h.

0403

0200

Acceptable taste

After 20 h open

0000

0100

Bad taste

4 pills in 0,75 l. Bottle closed for 12 h

0833

2800

Very bad taste

© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente
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MEDIÇÕES DE H2 DE UM IONIZADOR DE ÁGUA DIAFRAGMÁTICO

Comparison II: Diaphragm water ionizers
Method

Description

Trustlex
H2
ENH 1000 blue
ppb
ppb

Remarks

Aquion Premium (Alkamedi) 5 Electrodes

Level 4. Flow 1.8 l/min. TWM.

1140

0600

Decalcified (4 years old)

Enagic Leveluk SD 501 (Enagic) 7 Electrodes

Level 9.5, Flow 1,8 l/min. ORP -434 mV
(CSE). TWM.

872

0300

Enagic Leveluk SD 501 Platinum 7 Electrodes

Level 9.5, Flow 1,8 l./min.

1488

0700

Decalcified. No Enhancer
salt solution used. 5 years
old.
Decalcified. No Enhamcer3 years old.

Ionwater Premium 7-Electrodes pH 9.8
Aquion Premium 4100 (Alkamedi) 7 Electrodes

Level 4; 1,2 l/min.
Level 4, 1,5 l/min.

0926
1280

0900
0600

New device
Decalcified (4 years old)

Allsbon Dion Special 9 Electrodes (undersink)
AquaVolta EOS Touch (Jay) 9 Electrodes

Level 4; 1,2 l/min.
Level 3; 1,1 l/min.
Level 5: 1,1 l/min.

1514
1199
1578

0700
0600
0800

Decalcified. (2 years old)
½ year old.

Tyent YT 11; 11 Electrodes

Level 3; pH 9,5
Level 4; pH 10,3

1239
1432

0100
0700

4 months old. Decalcified.

AquaVolta ECA tractor
7 + 5 electrodes by Ionia

Level 3; pH 9.5
Level 4; pH 10.9
Level 4; pH 10.0 with AFM System
Level strong Alkaline pH 11.8 (catholyte)

1203
1594
1730
1720

0500
1100
2000
1700

5 months old. Decalcified.
Not ecacified
7 months old. Decalcified
With Enhancer salt
solution. Same Result with
Trustlex and Drops!

Level max, 1,2 l/min. TWM

1463

0700

Life Water M 13X, 13 Electrodes

© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente
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GERADORES DE ÁGUA H2 COM TECNOLOGIA PEM/SPE

Comparison III: Hydrogen Generation by PEM/SPE
Method

Description

Trustlex
H2
ENH
blue
1000 ppb ppb

H2fXCell HIM
HfXCell HIM (same sample)

TWM
TWM (prefiltered)

1291
1136

0700 New
1100 3 months old

GiseAqua HIM (similar to H2fXCell)
GiseAqua HIM (same sample)
GiseAqua HIM (other symple)
KYK H2/O3 Hisha (reversable for Ozone water)

TWM
TWM (prefiltered)
TWM (prefiltered)
TWM

0952
1085
1221
1202

0300 New. ORP – 390 mV (CSE)
0600
0500 New after 20 x used
0800 2 months old

AquaVolta Everfresh Pocket. Batch SPE-Cell

ROW 5 min.

0969

0800 new

ROW 7 min.
ROW 7 min. production + 30 min. open
TWM 7 min.
TWM 5 min.
Aqua Panna 7 min.
Evian 7 min.
Volvic 7 min.
Volvic 7 min. prod. + 30 min. open
Volvic 5 min.
Staatlich Fachingen Healing water 7 min.
Mehrner Quelle „Nothelfer“ Healing
water since 1267. 7 min.
ROW with 235 TDS of Punjab Salt Range
(so called Himalaya red crystals) 7 min.

1074
0963
1106
1094
1050
1134
1076
1040
1018
1110
1078

1200
0400
1700
1300
1900
1300
1300
0800
0600
0800
1400

1327

0700

Nordenauer Stollenwasser

1033

0500

Everfresh Pocket treatment of mineral waters

Everfresh Pocket treatment of designed water

Everfresh Pocket treatment of bottled table
water
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente
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TDS before/after 251/301
pH before/after 7.9/7.9
T: 22 d C
pH 7.4
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TEMPO DE RELAXAMENTO DA ÁGUA ATIVADA
Por quanto tempo eu posso beber água ativada alcalina ou
neutra? Por quanto tempo ela permanece ativada? Quando ela perde a sua utilidade?
Essa questão evolve a duração do tempo de relaxamento,
o qual pode ser considerado como um conceito central na
questão da água-eletro-ativada. Isso diz respeito ao período no qual a água alcalina ativada retém as suas propriedades antioxidantes. Depois do período de relaxamento, ela se torna somente água alcalina e não mais água
ativada.
Voltando aos pesquisadores Prilutsky e Bakhir (água ativada eletroquimicamente: propriedades anômalas, mecanismo da ação biológica, Moscou 1997) entendeu-se o período no qual um potencial redox excepcionalmente baixo na
água alcalina ativada pode ser medido sob o tempo de
relaxamento. Isso varia de lugar para lugar, de um tipo de
água para outro, e as condições climáticas também influenciam. É difícil estimar. Ultimamente não se chega próximo a
uma medição empírica.
A Água Alcalina Ativada, em comparação com a água ácida ativada, pode ser mantida por anos, dentro das condições favoráveis. Ela tem um tempo de relaxamento lento
de alguns minutos até alguns dias. Isto é o que se chama
de estado meta estável. Os íons de Hidróxido e o conteúdo
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

de hidrogênio contribuem diretamente para esse índice de
parâmetro. E também, a natureza e a quantidade dos cátions representam um papel.
Os parâmetros mais voláteis são os dos átomos de H gerados no cátodo, sua capacidade antioxidante pode ser
demonstrada por exemplo, pela redução do trióxido de
tungstênio. Os átomos de hidrogênio unem-se rapidamente
ao hidrogênio molecular –H2–gás de hidrogênio. Os dois
são antioxidantes poderosos.
Desde o ano de 1997, Sanetaka Shirahata (Shirahata et
al., a água eletrolisada reduzida vasculha as espécies de
oxigênio ativo e as proteínas ECTS DNA do dano oxidante.
Pesquisa de comunicação de Bioquímica e Biofísica, 234,
269174, 1997.) tem também incessantemente apurado o
hidrogênio atômico na água ativada e foi descoberto e
comprovado que esse hidrogênio atômico a nível de DNA
protege contra a oxidação dos radicais livres.
Também, desde 1997, diferentes hipóteses foram desenvolvidas sobre onde e por quanto tempo esses átomos de hidrogênio “estacionam” antes de unirem-se como o gás de
hidrogênio. Por exemplo, Dietmar Ferger representa a hipótese do chamado nano mineral alcalino coloidal, a qual
não foi contradita e também não foi comprovada. Citação:
Ferger, “Jungbrunnenwasser”, Weil am Rhein, 2011, p. 71:
“Virtualmente existe uma ‘nuvem de elétrons’ que rodeia
os minerais alcalinos e o hidrogênio e vincula um ao outro.
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Então, o hidrogênio é ativado e carregado negativamente,
e portanto, > o hidrogênio ativado < é produzido.“ Se a
explicação científica mencionada acima para o comportamento da água alcalina ativada estiver correto e preciso de
fato, é algo a se duvidar. Porque as propriedades antioxidantes da água, as quais são meramente enriquecidas com
o gás hidrogênio, preenchem a minhas expectativas quanto
a uma explicação adequada para o fenômeno. Está bastante claro que a saturação do hidrogênio é inteiramente
responsável pelo potencial redox negativo. Se o conteúdo
de hidrogênio, o qual de algum modo é mais difícil de ser
mensurado, diminuir, então o potencial redox (ORP) também diminuirá. Portanto, é finalmente irrelevante se um ou
o outro valor é determinado. Nos ionizadores com fluxo,
aonde a água é ionizada em células de eletrólise com alta
pressão, uma compensação do gás hidrogênio é produzida na câmara do cátodo, desde que esteja em condições
normais, há somente um máximo de 1500 microgramas/l
de gás hidrogênio na água, no entanto durante a eletrólise, substancialmente mais será criado. Por isso, quando a
água flui pela mangueira de escoamento de um ionizador
de água, bolhas de gás hidrogênio são formadas e depois
de alguns segundos evaporam-se na atmosfera, providenciando que ele não seja ingerido com a muito fresca água
alcalina ativada borbulhante.

ficação do excedente de hidrogênio, já ocorre durante o
processo de eletrólise mais tardio. Tanto no ionizador recipiente quanto no aparelho com 9-eletrodos, pude produzir com uma água alcalina ativada com uma saturação
completa do hidrogênio e água supersaturada até 1800
microgramas/l, mas dentro de alguns minutos ela voltou
para a saturação normal. Desde o início de 2007, a pesquisa de Shigeo Ohta que alega que o gás hidrogênio (H2) é a
participação decisiva da capacidade antioxidante da água
alcalina ativada, dificilmente pode ser questionada. (Visão
geral: Ohta, P., o hidrogênio molecular possui um antioxidante inovador: visão geral das vantagens do hidrogênio
para aplicações médicas, Métodos Enzymol. 2015;555:289317). No entanto é essencial garantir que um ionizador de
água deva ser construído de modo à que no evento da
ingestão, o valor ideal do pH de 8.5 a 9.5 seja alcançado com o máximo de gás hidrogênio dissolvido na água.
Comparado ao modelo de Nihon Trim, o qual Shirahata
usou em 1997 e consequentemente alcançou na taxa de
pH potável um conteúdo de hidrogênio de somente entre
200 e 350 microgramas/l, aqui entre 2010 e 2015, aumentos significantes de performance foram alcançados mais de
5 vezes com aquelas quantidades. Outras técnicas novas,
como protótipos, já alcançaram a saturação completa de
1500 microgramas do hidrogênio.

Em um ionizador recipiente sem alta pressão, a água ativada pode ser totalmente saturada com gás hidrogênio na
câmara catódica. A formação de bolhas e a dês-gasi-

Para questões complementares referentes a saturação do
hidrogênio, por favor leia a FAQ água rica em hidrogênio.
Um fator decisivo é a extensão do tempo de relaxamento

© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente
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ao prevenir a dês-gaseificação do hidrogênio. Porque nem
sempre podemos beber a água alcalina ativada ionizada
imediatamente. Isso mostra uma vantagem clara na combinação de materiais muito densos tais como o aço inoxidável e o vidro azul grosso. Quando armazenamos as
garrafas de modo horizontal depois de encher as mesmas
completamente, nenhum ar borbulha. Nós testamos os seguintes materiais e depois de 19 horas de armazenamento
na horizontal (exceto o jarro de cristal) nós testamos novamente no refrigerador:
Uma das questões mais interessantes sobre o hidrogênio
ativo é a de Hidemitsu Hayashi, um pesquisador Japonês
de alto nível que trabalha extensivamente no campo da
água alcalina ativada. O biólogo molecular Sanetaka
Shirahata, também está na linha de frente nessa área. O
biólogo Alemão U. Warnke fala sobre a “água H-minus”.
(Fonte: Interview in practice: nature 4/12).
Isso se refere ao ânion de hidrogênio H- , que é normalmente instável. Dificilmente você pode medi-lo rapidamente, por ele desprender o seu excesso de elétrons H+ para
um parceiro reativo muito maior, ou pelo menos um cátion
de hidrogênio. De todo modo, há uma crescente evidência
de que os ânions de hidrogênio juntamente com fortes aglomerações de cátions, conhecidos como minerais coloides
com uma carga externa positiva, poderiam temporariamente estacionar ali.

© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

A teoria of hydrogen mineral colloids, aproxima-se do entendimento a respeito do estranho comportamento da
água alcalina ativada. Porque no princípio, há evidentemente mais cátions agrupados do que o que poderia ser
mantido nessa água.
Os íons de hidróxido não são conhecidos por serem particularmente voláteis, porque as lixívias químicas permanecem estáveis por um período muito longo. O seu excesso
de elétrons é mantido por mais tempo e por isso não pode
ser o responsável pelo potencial redox anomalamente baixo da água alcalina ativada.
O hidrogênio é extremamente volátil, ele não pode nem
mesmo ser contido na maioria das embalagens de armazenamento. Se durante a eletrólise os ânions de hidrogênio
que são produzidos rapidamente na realidade completar
o tempo de “estacionamento” com cátions minerais, isso é
uma explicação plausível para a queda dos cátions num
período de 0-36 horas, o qual é usualmente observado.
De volta à questão e minha experiência após milhares de
medições de potenciais de redução oxidação: você adquire
melhormente os benefícios ao beber a água imediatamente. Grandes benefícios, dentro de 3 horas. Um alto benefício em até 36 horas. Um bom benefício em até 48 horas.
Depois, a água já foi eletroquimicamente normalizada, o
excedente de minerais ionizados esteve visível e a água ficou mais leve. Ela ainda é uma água útil, mas você deveria
usa-la para fazer chá ou para aguar as plantas.
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Por ultimo um aspecto técnico do tempo de relaxamento: A
célula de eletrólise. Ela deveria ser seca?
Isso ocorre em todos os ionizadores próprios para instalação encima da pia. A água ativada ainda permanece
lá, isso está sujeito às regras do tempo de relaxamento, entre outras coisas, também há o fato de que minerais como
o cálcio caem, o que finalmente iria impedir a eletrólise e o
fluxo de água na a mangueira de saída.
A razão pela qual eu recomendo até o momento somente um modelo de ionizadores-para-embaixo-da-pia, está
precisamente nisto: A água ativada não pode fluir e consequentemente força para dentro a água de calcário o que
leva a procedimentos manuais de descalcificação excessivamente frequentes.
A corrosão não é um problema nessa questão. A célula
eletrolítica em um ionizador de água moderno, resiste à
corrosão por décadas, contanto que a camada de platina
galvanizada não esteja danificada. No caso de uma filtragem inadequada, as partículas de ferro que vem para o
ânodo constroem uma camada de óxido sobre a camada
de platina, o que reduz o desempenho. Pode-se raspar a
camada de óxido e fazer com que a placa de platina fique
novamente limpa, mas para isso, é necessário que antes
você desmonte a célula de eletrólise.

© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

DURABILIDADE DOS
CONCENTRADOS NA ÁGUA
Sahra W. perguntou: Você escreveu no seu livro “Beba Você
Alcalino”: como produzir água alcalina ativada concentrada com um ionizador recipiente. Por quanto tempo o Potencial Redox/ORP é mantido?
Depois de ter realizado muitos testes mantendo e diluindo
os concentrados na água alcalina, eu desaconselho isso,
mesmo o feito em casa. Mesmo que você faça isso a partir de uma mistura balanceada de sódio, potássio e água
destilada, no fim, você terá somente uma potassa cáustica diluída e lixívia cáustica, as quais não possuem sabor
e contém somente um Potencial Redox negativo produzido
quimicamente, o qual se torna desinteressante quando diluído. O período de relaxamento da ativação elétrica com
os concentrados diluídos, não se mantém mais do que a
água alcalina ativada já pronta para ingestão.

.
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AGLOMERAMENTO DA ÁGUA („CLUSTER“)
Uma questão realmente feita com muita frequência é essa:
O quão grande são as aglomerações na água produzida
com os ionizadores de água individuais recomendados por
você?

Na célula eletrolítica de todo ionizador de água, as grandes
e pequenas aglomerações são inevitavelmente divididas
pelas forças prevalecentes, porque somente as moléculas
de água individuais participam na eletrólise e não as aglomerações. As moléculas de água individuais são divididas
das ligas de hidrogênio existentes quando elas se aproximam dos arredores do cátodo. A análise geral para a água
residual na célula eletrolítica, graças a representação da
ressonância magnética pode determinar que o tamanho da
aglomeração conjunta, seja reduzido quando a água sair
da célula eletrolítica. Quando a água corre pela mangueira de saída do ionizador, as regras normais são aplicadas:
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imediatamente após a eletrólise, a maioria das pequenas
aglomerações podem ser medidas, porque as maiores ainda têm de ser formadas. Mas a maiores formam-se em uma
fração de segundos, antes que você possa beber a água.
Porque a mudança na estrutura da aglomeração da molécula de água que é em tera-segundos, depende primariamente da temperatura. Quanto mais quente você estiver
quando beber a água alcalina ativada, as aglomerações
de água ficarão maiores dentro de você. Porque somente
você pode determinar, por causa da sua energia térmica, o
tamanho das aglomerações na água que você bebeu.
O que ocorreu no ionizador de água, e está descrito nas
fotos ou nos gráficos do fabricante, levou somente um milésimo de segundo e já passou a muito tempo no momento
que você bebeu a água. É fácil: com o aumento da temperatura as aglomerações na água ficam maiores, até que
elas se desintegram nas partes componentes durante a evaporação. Em contrapartida, isso indica que até o ponto de
congelamento, elas são menores e param na bem conhecida forma hexagonal dos flocos de neve e cristais de gelo.
É claro, eu sei que você me perguntou isso porque um vendedor de ionizadores de água te disse que um ionizador
iria fornecer particularmente pequenas aglomerações de
água e que essa água seria boa pra você porque ela pode
ser absorvida melhormente. Eu lamento dizer que esse vendedor é completamente incompetente, porque quanto menores forem as aglomerações das moléculas de água mais
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reduzida será a sua absorção.
Não é tal como o Dr. Robert Young, um autor Americano
que trata da desacidificação declarou: “quanto menor a
aglomeração, melhor ela pode deslizar para dentro das células.” O caso seria o oposto disso! É por isso que o nosso
corpo funciona a uma temperatura de operação com uma
média de 37 graus Celsius. Somente na temperatura alta
prevalecente as aglomerações na água garantem um bom
suprimento para o corpo. Eu repreendo isso ainda hoje de
tal modo, que eu acriticamente citei as afirmações completamente falsas do Dr. Young’s no livro: “Beba Alcalino Você
mesmo”. Aqui o Dr. Young está, desafortunadamente, completamente errado. A declaração ainda não erradicada, de
que as pequenas aglomerações são a razão para o efeito
positivo da água alcalina ativada, em termos científicos,
ainda está muito abaixo da declaração de que a terra é
plana. Porqué?
A melhor máquina de redução das aglomerações funciona
constantemente em cada célula do seu corpo. Aquaporinas.
Aquaporinas são sistemas de eclusas que transportam a
água exclusivamente como uma única molécula, e nunca
como uma porção (aglomeração), para as células do nosso
corpo. Porque as aquaporinas deveriam pegar as moléculas de água das pequenas aglomerações, se as grandes e
soltas aglomerações de água com temperaturas mais altas
estão disponíveis, o que requer menos força para extrair as
moléculas individuais?
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Isso é física simples! Nas aglomerações de água maiores, é
requerida menos energia para desprender uma única molécula de água. As aglomerações de água menores, que
devido às leis da natureza não encontrariam seu caminho
para o corpo de qualquer maneira, seriam altamente não
benéficas para a hidrogenação.
Que a água alcalina ativada hidrogena a células melhor,
ainda não é um fato provado. Eu poderia demonstrar de
modo termográfico que isso promove melhor a circulação
sanguínea em comparação com uma água mineral excelente. Mas um fluxo de sangue aumentado não significa
uma melhor hidrogenação das células fora do sangue. Mas
teorias muito plausíveis poderiam ser estabelecidas:
1. Primeiramente: O tamanho das aglomerações não representam papel algum na absorção da água dentro do
sangue, sendo que anteriormente à absorção pelo sangue,
a temperatura é aumentada para a temperatura do corpo e por essa razão as aglomerações também possuem uma temperatura-dependente idêntica a estrutura da
aglomeração.
2. A água alcalina ativada é absorvida pelo sangue comparada a outras soluções aquosas por ela ser mais alcalina que o sangue e, consequentemente, o sangue e todo o
organismo lhe dá boas-vindas. Ela pode estimular minerais
como o cálcio, o magnésio, o potássio e o sódio para os órgãos carenciados. Um argumento contra isso: a tamponada mineral da água alcalina ativada é relativamente baixa.
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Mas ela é ao menos duas vezes mais alta que a da água da
torneira com um dureza total de dH 16, tal qual eu também
fui capaz de comprovar em experimentos.
3. A água alcalina ativada é absorvida muito melhor do
que qualquer outra solução aquosa porque o potencial redox é muito mais próximo ao do sangue (-5 a -120 mV (CSE)
de acordo com as nossas medições provenientes da veia)
do que qualquer outra bebida. Em geral, o potencial redox
da água alcalina ativada é ainda de 100 a 300 mV mais
baixo do que o da absorção sanguínea. Ela trás consigo um
recurso de elétron significante.
4. A água alcalina ativada carrega consigo gás hidrogênio dissolvido. Esse é o consenso mínimo absolutamente
indiscutível. Os pesquisadores Japoneses em volta de S.
Shirahata, também postularam até mesmo a existência de
hidrogênio atômico. Os dois são os antioxidantes efetivos
máximos dos quais o corpo necessita constantemente devido ao seu metabolismo aeróbico, algo que não é adequadamente tratado em diversas crises de saúde e doenças.
O 4 ponto não significa que a água penetra mais rapidamente nas células em razão do hidrogênio “levado adiante”
ser muito mais rápido que as soluções aquosas, nas quais
ele se segura numa adesão muito volátil, de acordo com as
atuais teorias de Shirahata (“Minerais Coloidais”). Ele corre
através do corpo muito mais rápido do que a própria água,
o que nesse caso deveria ser chamado: “desperdício de
água alcalina” porque ela perdeu o seu “componente ati© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

vo”. Depois de tudo, esse “resíduo”, o qual consiste de um
excesso de íons de hidróxido no corpo, é mais bem-vindo
que qualquer solução aquosa ácida, as quais são o modelo
padrão da nossa atual cultura de bebida no mundo.
Por isso, eu me contraponho aos dois estudos convincentes discutindo o suplemento de hidrogênio a partir da
fundação-molecular-do-hidrogênio:
1. As soluções Salinas enriquecidas com H2 para infusão,
como discutido pelo trabalho publicado desde 2007 sobre
o “Hidrogênio como um gás medicinal”, não trazem nenhuma vantagem alcalina e são consequentemente de uso
limitado.
2. Inalação e aplicações de H2. Devido ao pulmão ser o
maior órgão excretório para o hidrogênio não consumido,
como ele é exalado especialmente pelo excesso de bactéria anaeróbica no cólon (sistema imunológico), o pulmão é
menos adaptado para absorver o hidrogênio. O intestino
pode alcançar muito mais nesse caso. Portanto, a água rica
em hidrogênio é mais útil do que no caso dos pulmões, ou
seja, a respiração.
Eu desejo expressar novamente, o que eu considero ser
uma resposta muito importante para a sua questão.
Mais detalhadamente: as aglomerações de água (amontoados de moléculas de água, montes, coleções ordenadas) graças à ligação do hidrogênio, são associações de
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moléculas de água geometricamente ordenadas. Ligações
de hidrogênio precisam de em média, um trilionésimo de
segundo.
Por isso, as medições referentes ao tamanho das aglomerações são apenas instantâneas, sem qualquer pretensão
de qualquer tipo diferente de hidrogenação, o que pode
ser ingenuamente concebido com pequenas aglomerações.
A água alcalina ativada saindo de um ionizador de água
ainda está sujeita a numerosos processos de relaxamento
nos quais: o gás Hidrogênio escapa. Estas agitações turbulentas podem contribuir para que a água alcalina ativada
vibre em frequências mais baixas do que a água normal
nas imagens de ressonância magnética nuclear. Estáveis ou
até mesmo úteis, as estruturas de aglomerações não são
dedutíveis.
A hidrogenação das células não acontece por causa da
aglomeração da água, mas por causa das moléculas de
água individuais passando através das aquaporinas. Água
meramente congelada leva a um retrato instantâneo das
aglomerações da água, que é o porquê de cada floco de
neve parecer diferente. Mas, desde que esteja congelada, a
água não tem qualquer ocorrência fisiológica, as estruturas
dos cristais de gelo também não tem estrutura fisiológica ou
mesmo uma “memória” da água.
A água, para usar uma afirmação feita por mim numa apresentação anterior, é: “a prostituta do universo”, tendo
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imposto em cada evento na Via Láctea. Com a ajuda da
eletrólise nós podemos forçar a água a ficar na Terra.
Isso é somente uma ilustração, e com certeza alguns não
irão gostar. Mas antes que eu continue a refletir sozinho por
outros 12 anos sobre como melhorar o mundo com essa
água, eu prefiro encontrar afirmações provocativas.

TESTE DE URINA
Quando se bebe água alcalina ativada: poderia acontecer
em algum ponto, se todo o ácido fosse expulso, that the
urine should transition to alkaline?
Os mortos não urinam. Sem a excreção dos ácidos eu ficaria seriamente preocupado em relação a você. O ácido
na urina é um assunto muito complexo. Você poderia, por
exemplo, estar altamente acídico e ainda ter uma urina
alcalina.
Nem todos os ácidos vão para os rins. Sendo assim, o teste
de urina para um diagnóstico da acidez é menos útil do que
o que normalmente afirmam. O teste da saliva seria mais
inteligente, no entanto, ele não mostra a situação geral, ele
indica somente o que se manifestou no fluído intersticial.
Depois de tudo, uma grande quantidade de liquido e mais
do que a pequena urina.
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Existem interpretes de urina em fóruns da internet que
afirmam que um copo de água alcalina torna a urina tão
antioxidante quanto uma porção de brócolis. Nunca medí
um valor antioxidante nos muitos testes de urina que realizei, mas eu tenho bebido água alcalina por dez anos. Isso
me parece absurdo. Porque o fluxo de elétrons no corpo
deveria ir voluntariamente para o sanitário?

ÁGUA NO CORPO

As medições dos testes de urina variaram entre +6 e 91 mV
(CSE). A única excreção de antioxidantes do corpo humano de acordo com as minha medições foram no leite e no
semem, com valores entre -27 mV and – 78 mV. Aqui a doação de elétrons faz sentido, desde que esta seja endereçada aos seus próprios descendentes.
Richard T. me fez a seguinte questão: Mesmo que eu tenha
bebido 2 litros de água alcalina no período de um ano e
que a minha dieta seja saudável com muitas frutas e vegetais, a escala de análise do meu corpo sempre me mostras
estar entre 55% de água no corpo. Do I need to drink more
water?
A Organização mundial de Saúde indica 60 – 65% de
água no corpo para homens, para mulheres 50 – 55% e
para crianças 60 – 75%. Agora, aparentemente devido às
medições com escalas de bioimpedância, ou um medidor
da gordura no corpo, você pode suspeitar estar desidratado. Eu penso que isso é muito improvável, sendo que essas
escalas são normalmente imprecisas. Fale com o seu doutor
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente
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sobre essa suspeita, ele pode te dizer rapidamente sem tabelas se você não está suprido com água o suficiente.
Se você na verdade estiver, Ele não necessariamente o
aconselhará a beber mais. Talvez ele tenha prescrito, por
causa da alta pressão do sangue ou falha no coração, medicação diurética para manter deliberadamente baixo. Talvez você tenha um corpo mais feminino com mais tecido de
gordura, onde 50 – 55% estaría ótimo. Ou você está acima
do peso.

FAZENDO CAFÉ
Para algumas pessoas essa pode ser a única questão importante quando se pensa na água alcalina ativada ou na
água neutra ativada.

Uma dieta vegetariana pode, as vezes, ser muito baixa em
sal de modo que o seu corpo não consegue manter a água.
Nesse caso, uma pitada de sal na sua água é o suficiente para melhorar essa deficiência. Batmanghelidj já recomendou esse tipo de ingestão de água.
Todas essas questões podem ser brevemente respondidas
e esclarecidas pelo seu doutor. Eu só posso dizer que você
definitivamente não bebe pouca alcalina. Ou você não tem
um problema, ou o problema tem uma causa diferente.

Para muitos, estas são questões absolutamente existenciais,
pois elas aceitariam desistir de tudo, só não do café. Eu recebo diversos questionamentos referentes a esse assunto e
gostaria de dar uma resposta detalhada.

Sim, o café é amargo, bem como variado. Os grãos de café
de Robusta, os quais são misturados nos filtros de café– esses têm um custo mais baixo – são os mais amargos, O café
Arábica, é mais alcalino do que a maioria das águas minerais. Levando em consideração o equilíbrio ácido/alcalino,
o mais sensato seria optar pelo mais caro Grão Arábica.
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente
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Estou falando de um café preto básico sem qualquer adoçante. Aditivos como leite, creme ou açúcar, podem modificar os valores das suas propriedades especiais.
O método de preparo também representa um papel importante nos valores de pH. Os mais ácidos são o café Turco/
Mocca Grego. Quando o pó de café é misturado com a
água fervente e não se separa, a maioria dos ácidos vão
para a água. Já que essa mistura normalmente é acrescida
de açúcar, o sabor ácido fica disfarçado. O filtro de café
tem também um tempo de contato relativamente longo, de
modo que ele fica proporcionalmente ácido. O menor tempo de contato é o do café Expresso Crema, e tem uma carga ácida correspondentemente baixa. O Expresso Arábica
Instantâneo, é mesclado de modo ideal por especialistas e
dissolve-se imediatamente. O nível do pH varia de acordo
com a água utilizada.
Se você utilizar a água alcalina ativada, será possível elevar ligeiramente o valor do pH com todos os métodos de
preparação, já que o café é um forte tampão líquido ácido,
que através da água, semelhantemente aos ácidos estomacais, dificilmente quebra-se quando em caractere ácido.
Há alguns outros pontos que se põem contra o cozimento
do café com água alcalina ativada: Água alcalina ativada
fresca é rica em minerais e mais dura do que a água normal
da torneira. Portanto você deve descalcificar a sua chaleira
ou cafeteira com mais frequência, porque de outro modo,
quando elas forem aquecidas muitos minerais cairão. Tam© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

bém, quando aquecemos uma água normal da torneira,
minerais tais como resíduos de calcário, serão perdidos.
O mais consciente seria misturar os minerais caídos, com o
pó de café. Com um pequeno truque você pode preparar a
água ativada de modo que mais forte, na qual é misturado
um sabor neutralizador: um pó mineral rico em cálcio (1/2
colher de chá). O resultado, por exemplo, seria um Café
Crema da máquina de Expresso com uma diferença de 0,5
pH devido ao tamponamento do pó de café. O Crema também fica mais forte. Não há discussão em relação ao sabor.
Contudo, os conhecedores de café sabem que o cálcio é
um incrível transportador de sabor e aroma, e por isso preferem, em oposição às preparações de chá, a água dura.
Especialmente se eles dispuserem de água muito leve em
casa, então o truque com o pó mineral ajudará.
A resposta para essa questão está finalizada, mas eu me
permiti apontar que a acidificação não é nem mesmo o
problema principal em relação ao café. Porque o café, no
pior dos casos, não é tão ácido quanto a maioria das outras
bebidas consumidas diariamente, tais como cola, néctar de
frutas, limonadas ou cervejas. E ele também não é consumido em tamanhas quantidades como as mesmas. Quando
se sabe que um pequeno copo de café pode baixar o pH
salivar, mas isso pode também ser compensado se você beber continuamente não mais que 1 ou 2 copos ao dia do
melhor espresso.
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O problema real em relação a saúde quando se trata do
café, é o seu conteúdo antioxidante. Ao torrar os grãos verdes ocorre uma perda de muitos antioxidantes, mas ainda
permanece uma fartura de antioxidantes quando na gentil
e lenta torrefação das variedades mais onerosas. Os Americanos não são conhecidos por terem uma dieta saudável e balanceada. Frutas e verduras como suprimento de
antioxidantes tendem a ser mais do que uma exceção na
sua dieta. Portanto, o café, de acordo com um estudo feito
em 2005, de longe seria a mais importante fonte de antioxidantes para a população. (Fonte: Americ.Chem Society,
http://chipsa.com/coffee_O2.pdf). Na Europa há afortunadamente uma cultura alimentar orientada para a saúde,
de modo que o café pode somente ser considerado como
um luxo e não representa um papel como suprimento antioxidante. O poder antioxidante da água alcalina ativada
pode ser visto, como no caso do café, devido ao seu ORP
baixo ou mesmo negativo. Em várias amostras de café, nós
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

medimos valores entre + 157 mV (copo de expresso macchiato da sessão refrigerada) e – 285 mV (café instantâneo,
com água alcalina ativada com pH 9.5 / -350 mV, aquecida
em um micro-ondas). Em um método de aquecimento normal (forno elétrico, máquina de café, cafeteira), o uso da
água alcalina ativada não causa uma redução do ORP no
café, como todos os métodos de aquecimento indubitavelmente destroem o potencial redox se comparados com as
moléculas coordenadas de um micro-ondas. No entanto,
nós preparamos com uma máquina de expresso elétrica um
Café Crema moído na hora – não importando o tipo de
água que foi utilizada – medimos uma média de -70 mV
ORP.
Se você deseja somente uma leve bebida fria cafeinada,
eu recomendo o meu método: dois copos de expresso com
1/2 colher de chá de um aditivo mineral em pó (como o carbonato de cálcio) produzido na máquina. Coloque água
alcalina ativada fresca na máquina de soda para gaseificala, derrame o expresso em um copo com 0.5 litros de água
gaseificada ativada e se você quiser, adicione alguns copos de gelo. Delicioso e muito rico em antioxidantes, levemente gaseificado, talhado, amargo e aromático. Isso não
é nada menos do que um “café gelado”, a melhor coca
para os amantes de café! Para mim, é claro, sem açúcar ou
adoçante.
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PERDENDO PESO

também inventou o ambicioso intento no qual ele depositou
alternadamente peças de gordura de bife dentro de uma
água ácida e então em uma água alcalina ativada forte.
Olhe e contemple, na água alcalina ativada a gordura gradualmente desapareceu, ela literalmente derreteu. Enquanto
essas duas coisas são verdade, no entanto, isso não prova de modo algum que a água alcalina ajuda na perda de
peso.

O intento de Sang Whangs poderia também dizer que
a gordura da qual nos alimentamos seria mais facilmente absorvida com o uso da água alcalina. De qualquer maneira, como a água que ingerimos poderia
alcançar os depósitos de gordura dos nossos corpos a não
ser que nós os tivéssemos removido cirurgicamente e então
depositássemo-nos em água alcalina. * Impacto direto seria impossível. Mas o que dizer sobre uma ação sistêmica
indireta? A água alcalina ativada com a sua contribuição
ativa para o metabolismo inadvertidamente constrói ácidos
Mario M. me perguntou: Quanta água alcalina ativada eu porque a redução de gordura leva a um aumento dos ácideveria beber para perder peso?
dos. No entanto, isso somente ocorre se a condição para
uma redução de gordura for administrada como se ela fosse
O inventor da dieta do pH Dr. Robert O. Young, no decorrer
uma dieta abaixo do consumo calórico necessário.
de anos tem pregado que a gordura não é nada mais do
que uma autoproteção do corpo contra a acidose metabó- Há muito exemplos de como as pessoas poderiam redulica. As células adiposas são nada menos que depósitos de zir o excesso de peso ao beber água alcalina ativada sem
gordura, os quais são terceirizados pelo metabolismo como modificar fundamentalmente os seus hábitos alimentares.
um excesso ácido.
Isso simplesmente ocorre porque elas conseguiram deixar
de consumir bebidas de alto valor calórico, e por isso, tranSangh Whang disse sem rodeios: a gordura é ácida. Ele
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente
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sitam para um estado de baixa caloria – enquanto ainda
alimentam-se da mesma quantidade de alimentos sólidos.
Uma fórmula com uma quantidade de no máximo 0.3litros
(pH 9 até 9.5) para cada 10kg do peso do corpo, provou
dar bons resultados. Se a pessoa estiver usando medicamentos com efeito diurético, o doutor responsável pelo tratamento prescreverá um consumo de água de acordo com
o desempenho do coração.
A razão para a perda de peso ao beber água é mais propensa porque que ao beber água (0 kcal/litro), o comumente subestimado consumo calórico de bebidas adoçadas é
reduzido sem que haja a necessidade de comer menos. Um
bom exemplo da influencia das bebidas leves na obesidade, são os Mexicanos. Atualmente eles conseguiram chegar ao topo da estatística mundial da obesidade, embora
eles consumam menos alimentos sólidos do que nunca. No
entanto, per capita, eles estão bebendo a espantosa quantidade de 160 litros de bebidas gasosas altamente calóricas
a cada ano. (Fonte: ZDF Morning Magazine 2. 7. 2013). Nas
suas leituras, o Dr Walter Irlacher aponta regularmente que
é mais fácil acidificar o corpo através de bebidas do que
por comida. Ele afirma que é, de certo modo, fácil beber 2
litros de cerveja forte na Oktoberfest de Munique em apenas 2 horas. Porém, seria impossível comer 2kg de carne de
porco no mesmo período de tempo. (http://www.dr-irlacher.
de/publi.htm)
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Frequentemente eu recebo comentários como esse: “Meu
desejos notórios por doces acabou! Eu ainda posso comer
doces, mas menos, e na maioria das vezes eu posso parar
sempre que quiser. E igualmente, nas situações de stress,
quando anteriormente o ácido do meu estômago literalmente subia, de repente eu tenho tudo sob controle. A minha mente ainda reconhece os problemas, mas o meu corpo
não. Para mim, estes são novos horizontes.” Isso parece ser
um reflexo psicossomático: comida faz com que você fique
cansado e dá início a uma fase de descanso. Consequentemente, muitas pessoas usam a comida como um substituto
para a alegria porque a comida desvia a sua atenção das
situações estressantes por um curto período. Especialmente as comidas açucaradas que aumentam o nível do assim
chamado hormônio da alegria, a serotonina, a custo do
hormônio do stress. Por isso, o açúcar pode se tornar uma
droga e por causa do seu alto valor calórico também se tor-
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nar um responsável pelo ganho de peso. Logo que se pensa em comida, a fase cefálica (cabeça) do sistema digestivo
começa a funcionar. O estômago começa a diminuir o seu
pH de repouso de em média 4, e começa a secreção ácida
do estômago. Agora, se ao invés de doces viciantes você
bebesse somente água, o estado de preenchimento do
estômago seria acrescido por um curto período. No entanto, não há nada para digerir de modo que a fase cefálica
da digestão chega ao seu estado final sem o consumo de
qualquer caloria. Desse modo, o estômago volta ao seu pH
de descanso. O ácido estomacal não mais ocorre em situações de stress.

cascata de hormônios que suprime a sensação de fome. A
desativação das enzimas digestórias pelo aumento do pH
não acontece. —> Estômago ácido. As bebidas com gás
aumentam o inchaço através do volume do estômago, o
que suprime a saciedade natural quando o seu uso é contínuo. A água alcalina não contém nenhum dióxido de carbono flatulento ativo. Ela flui através da parte superior da
bolsa do estômago diretamente pelo “porteiro” no duodeno – se o estômago estiver vazio.

O rápido acoplamento do consumo de água alcalina ativada (Veja também —> potencial redox, —> hidrogenação) na
corrente sanguínea, com o maior consumidor de água, o
cérebro, é também melhor suprido. Esta é a razão primária
para a “pequena fome (petisco).” A necessidade de minerais que sejam absorvidos rapidamente e a água. Devido
aos minerais contidos na água, ocorre a saciedade sem
que haja a necessidade do consumo de calorias.
Se você beber água alcalina ativada um pouco antes de
uma refeição, isso irá diminuir a pressão nas paredes do
seu estômago, e mesmo quando você estiver genuinamente
faminto, ela irá reduzir os seus desejos por maiores quantidades de comida por causa da sensação de saciedade
que é alcançada muito mais rapidamente. Há um “reflexo
indicador de estômago preenchido” que desencadeia uma
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente
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OPINIÕES CRÍTICAS
MISTERWATER (SENHOR ÁGUA)
Sandra P.: Na página web www.misterwater.eu, me foram
enviados três “relatórios secretos a respeito da água”. Na
Terceira parte do relatório secreto, ele recomenda pesadamente contra o consumo de água alcalina ativada. Além
deles, eu também encontrei um relatório de 10 páginas que
trata sobre água alcalina ativada, e que também intensamente desaconselha o seu consumo.
Podem existir diversos motivos para o envio de tais informações grátis exclusivas, por exemplo, para ganhar endereços de clientes potenciais, evitando as publicações das
declarações de cura proibidas dos produtos específicos e
a difamação sem a devida punição pela competição. O
website pertence à empresa EM Wassertechnologie GmbH,
a qual é representada pelo gerente Erich Meidert. O terceiro relatório secreto mencionado anteriormente é sobre a
avaliação dos filtros de água. A filosofia da empresa Misterwater é revelada na página 32. A empresa não vende
um sistema de filtro já pronto, em vez disso, ela o configura
com diferentes componentes de filtragem depois dos requerimentos necessários no site. Isso também é feito pelos
fornecedores de ionizadores de água.

1.

Imune a germes

2.

Alta oscilação de energía

3.

Valores de pH alcalinos de neutro a alto

4.

Rica em Oxigênio

5.

Baixa disponibilidade de mineralização para as 		
células

6.

Máxima pureza de riqueza química

7.

Livre de informação física contaminante

•

Na página 33 do relatório secreto dele, Meidert fala
sobre o melhoramento do potencial redox. No entanto,
ele não relata como isso ocorre. Isso pode ser verificado no site. Lá, nós vemos:

•

Os sistemas de filtragem ofertados são chamados “Futura com energia orgânica”, “Futura com Energia Joana”, “Cortesia com energia orgânica”, “Nova Geração
com Fluxo Direto”, “Bio Energia”, especificamente a
“Energia Joana” (publicado em Julho de 2013) custa
entre 1595 € e 3199 € sem taxa de instalação. A média
da taxa da troca do filtro é entre 179 e 219 €. Junto com
o sistema de filtragem com uma barreira contra germes
e um cano de drenagem separado, o sistema também
possui um “módulo-energia para preparações sutis de

Uma água potável ótima Segundo os requerimentos da
Misterwater:
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente
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acordo com a homeopatia” e também um “aparelho
Alchimator de água para uma ótima mineralização”.
Adicionalmente, a Misterwater oferece produtos chamados
“Frequator”, carregadores de frequências que tem o formato de anéis, e são dispostos perto das tubulações, com
um custo entre 830 € e 11.400 €. E também porta-copos
carregadores de frequência feitos de alumínio e silicone
pintados com o formato do símbolo da “flor da vida” chamados “Vivalisator” por 100 € até 209,25 €. Citação: “O
Vivalisator pode, trazer vida de volta aos seus alimentos e
bebidas, prolongar a sua vida útil e fazer deles uma experiência saborosa”. “Ele transfere o armazenamento natural
e informação vitalizante para todas as bebidas e comidas
com as quais venha a ter contato”. Já que isso pode parecer um pouco estranho para aqueles que não estejam se
articulando comumente por de uma feira de comércio esotérico, nas pequenas letras pode-se ler que os fatos não
são precisos: “que o efeito do Vivalisator não pode ser medido de acordo com o critério científico”. É uma alegação
audaciosa: “alimentos podem armazenar mais Biofótons”,
porque os biofótons são muito facilmente mensuráveis cientificamente. Tal medição não é apresentada pela Misterwater para o Vivalisator.
Na web página http://www.misterwater.eu/allgemein/sowird-aus-einer-trueben-bruehe-klares-wasser.html, por exemplo, temos a aplicação com aparelhos de diálise uma filtragem excelentíssima descrita e então executada: “A água
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

produzida e a sua pureza, podem ser comparadas apenas
com algumas fontes naturais”. Eu tenho argumentado que:
não existe qualquer fonte natural que tenha uma água tão
pura tecnicamente. Além disso, para que?
A “preparação de materiais sutis” sucede com teorias concebidas por Wilhelm Reich, Viktor Schauberger e George
Lakhovsky, documentadas pelas fotos do cristal água no
estilo de Masaru Emoto. Os cristais de água na realidade
não existem – eles são na verdade cristais de gelo – mas
pode-se ter a ideia de que o gelo é completamente diferente da água potável. Para ilustrar isso melhor, por favor, leia
o artigo a esse respeito sob o título: Töth, Ewald. Afortunadamente, aqui não está faltando qualquer evidencia objetiva de que nenhum dos métodos de preparo leva a efeitos
científicos mensuráveis.
Numa outra página dentre as suas, agora já não mais
online (http://www.misterwater.eu/datenblaetter/alchimatorwasser.pdf), você descobre como o potencial redox da
água deve mudar com um aparelho chamado Alchimator.
O Alchimator é um aparelho no qual a água é agitada na
forma de funil, similarmente a um aparelho chamado Twister, o qual nós já descrevemos numa outra sessão. Ele tem
a aparência de um liquidificador doméstico e que similarmente ao mesmo, agita a água. Os números do desempenho revoluções/minutos etc. não são publicados. Ao agitar
as estruturas hexagonais, que são constituídas de 6 moléculas de água simetricamente arranjadas. A respeito disso
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a Misterwater alega: “são exatamente essas estruturas que
passam de melhor maneira pelos canais de água – as
aquaporinas – das células.” (Página 11). Isso é um conto
de fadas. Magicamente demonstrado pelas bonitas fotos
dos cristais de gelo com 6 lados de Masaru Emoto, o autor
parece ter negligenciado completamente que tais aglomerações com 6 lados, o que é de fato sinal de uma água muito gelada, seriam demasiadamente amplos para os canais
de água nas células.
Os canais de água, ao qual a Misterwater se refere, chamados —>aquaporinas, medindo 0,3 nanómetros, são tão
finos que somente células de água únicas seriam capazes
de atravessar. Elas não dão às aglomerações de água
qualquer chance de simplesmente canalizar as moléculas
de água em um campo eletromagnético alinhado dentro
da célula, e o hidrogênio dissolvido vincula-se a água.
Na página 23, isso seria: “O Alchimator produz água de
neutra a alcalina, o que ainda é considerado leve. Os minerais que a água absorve durante a “Alchimation” com o
anel de minerais, são grandes e indigestos bem como os
minerais da água da torneira, da água mineral ou da água
alcalina. Em vez disso, por causa da transformação que se
dá devido a função de giro a altas velocidades, os minerais são pequenos, vivos e energéticos.” O Rodopiador de
água, bem como o movimento giratório, adiciona minerais
na água com um anel mineral. A Misterwater não especifica quais minerais estão sendo tratados e especificamente
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o porquê de eles serem “grandes e indigestos” assim como
os minerais que vem na água na torneira, na água mineral
ou na alcalina. Alguém prefere acreditar nessa água que
foi agitada por nada mais que 6 ou 8 minutos dentro do
agitador com a solução de minerais nos ânions e cátions
– a água mineral natural levou de semanas até milhões de
anos e ainda assim contém poucos minerais, porque a solução completa de minerais na água demorou um período
de tempo substancialmente longo. O porquê de certos minerais serem “indigestos” e outros não, não foi algo mencionado pela Misterwater. Os minerais são por definição um
material não orgânico, e não faz sentido algum falar sobre
indigestão nesses termos. (por favor veja também disponibilidade orgânica).
Na página 19 ele fala sobre a correlação entre quelantes e
crenças, com a biodisponibilidade os quelantes dos minerais ganham sentido. No entanto o quelante é um método
que faz com que materiais não solúveis tais como, por exemplo, os metais pesados, tornem-se solúveis. Como uma
regra geral, os minerais álcali e os minerais alcalinos são
completamente solúveis, e por isso aparecem de forma
ionizada na água. Eles não necessitam, de modo algum,
serem quelatados. Eles já estão biodisponíveis ao máximo,
porque eles já existem na forma ionizada!
A prova de que o Alchimator da Misterwater preenche todas as condições da regulamentação da água potável,
não é apresentada. No entanto, é algo muito incomum
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que na água ultrafiltrada mencionada anteriormente, tantos minerais sejam absorvidos continuamente de modo a
alcançar os requisitos da norma da água potável através
da agitação com os anéis minerais. Quantos minerais são
dissolvidos quando o girador do Alchimator funciona por
2 minutos, o que se deve esperar após 8 minutos de atividade? Se os minerais dissolvem-se na água com períodos
variados de tempo: Quais são empregados primeiramente,
e quais são por último? Seria o Alchimator, com seu anel
mineral, seguro contra germes? Como Alchimator é mantido esterilizado? A Misterwater ainda deve essas respostas.
Você não aprendeu algo com os princípios das ofertas da
Misterwater. Nem a micro filtragem nem a agitação são novidade. A vitalização da água a partir de fontes esotéricas
tem apenas um valor de entretenimento e um caráter de
conto de fadas. É teoricamente possível, a transmissão de
informação binária e análoga pela água, por intervalos
muito curtos ela pode ser armazenada em vínculos de hidrogênio, mas definitivamente não no enquadramento da
água potável.
A pós-mineralização para águas altamente filtradas também é muito frequente. Na seguinte web página da Misterwater, a água alcalina ionizada é descrita como sendo prejudicial: (publicado em 28.7.2013) http://www.misterwater.
eu/datenblaetter/ionisiertes_basisches_wasser_schaedlich.
pdf. Os argumentos citados conduzidos pela MisterwaterAlchimie, são porém polêmicos, ilusórios e o ponto principal
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é baseado numa visão mágica do mundo.
Perto da foto do homem de aparência desesperada sentando no lavatório, a Misterwater Escreveu:
“As autoridades Japonesas de saúde, as quais ainda recentemente recomendavam que essa água dos aparelhos
ionizadores de água fosse bebida, se distanciaram dessa
recomendação após o surgimento de diversos casos de
problemas de estomago e intestinos devido a ingestão dessa água extremamente tratada. “Isso é de todas as maneiras possíveis inverídico. As autoridades de saúde Japonesas
nunca recomendaram a ingestão de água alcalina ativada,
essa seria uma afirmação altamente parcial em contraste
com a indústria farmacêutica rival. No entanto, após extensivos testes de segurança para o tratamento de problemas
ligados ao estômago e ao intestino, ela foi permitida, não
recomendada. (Fonte: Boletim de Monitoramento e Departamento de Orientação do Ministério da Saúde e Bem-Estar
Japonês, Monitoramento Farmacêutico Vol. 57, emitido em
19 de Outubro, 1992)
Essa água para tratamento medicinal, pela qual no Japão
os doutores ainda são os responsáveis, após outra regulamentação, os aparelhos devem ser construídos por um
por um fabricante de aparelhos médicos certificado. É
por isso que, ao menos no Japão e na Coréia, a maioria
dos fabricantes, têm em mãos um certificado e produzem
os aparelhos de acordo com as normas de proteção ao
consumidor determinadas. A respeito da história da quali-
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ficação dos ionizadores de água no Japão, por favor, veja:
http://www.3aaa.gr.jp/english/alkali/hs.html ou no meu livro “Água Ativada – Uma Invenção Com Um Potencial Extraordinário”. Na Alemanha, a água ativada ganhou o nome
Hydropuryl® já em 1938 e foi introduzida no código Gehes
de especialidades farmacêuticas.
A Água Hydropuryl® nos anos 80 não estava disponível somente como água neutra e desmineralizada, mas também
como água ativada ácida e alcalina (base) produzidas na
fábrica do inventor da mesma, Alfons Natterer. O efeito delas foi por muito tempo categoricamente analisado e estudado na Alemanha, mesmo antes dos pesquisadores Soviéticos, Japoneses e Coreanos começarem a se aprofundar
nesse assunto. Nos EUA até hoje não foi dada qualquer explicação científica a respeito da invenção Alemã e a água
ativada só teve aprovação pelo Doutor Franz Albertus, que
nos anos 60 já havia tentado contatar Alfons Natterer.
Na página 3, a Misterwater repete o mesmo conto de fadas
sobre a ação alcalina do limão e fantasias da cena do movimento esotérico sobre os minerais orgânicos. (Alimentos
de ação alcalina). Na página 4, a Misterwater brinca com
o termo quelação. Quelação significa produzir substâncias
insolúveis a água com certas águas solúveis químicas. As
substâncias minerais devem ser absorvidas pelo corpo, no
entanto, não há necessidade de fazer com que elas sejam
feitas solúveis, sendo que elas já o são desde o princípio.
Os minerais contidos nos alimentos orgânicos, também não
© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

são dissolvidos pela quelação, mas sim pela água contida
no próprio alimento. Na água, os minerais precisam menos
esforço para serem digeridos e absorvidos, porque a água
é o principal transportador de minerais. Portanto, quando
a Misterwater escreve (na página 3): “Os humanos são desenhados de acordo com o seu sistema digestório, os minerais devem ser obtidos através dos alimentos e não da água
potável”, só é possível referir-se a isso como algo absurdo.
Nas páginas 4/5, a Misterwater apresenta termos químicos especialistas: “Nessa água alcalina você tem ligações
como hidróxido de cálcio (= calcário… sua principal aplicação é normalmente para a produção de argamassa na
indústria de construção ou devido ao seu efeito corrosivo
como fungicida na fruticultura…), dióxido de sódio (soda
cáustica), hidróxido de potássio (potassa cáustica), hidróxido de magnésio (usado medicinalmente para neutralizar os
ácidos estomacais e também como um laxante)”. Os leigos
ficaram espantados, no entanto os especialistas não se surpreenderam. Porque essas substâncias são encontradas em
praticamente todas as águas potáveis. Porém, a Misterwater se esqueceu de incluir a abreviação “(aq)”, com a qual
não se refere a substâncias como um sal, mas indicando
que estão presentes em uma solução aquosa e são, portanto, completamente normais e inofensivas e até ajudam
na saúde. Omitida está, a principal caraterística da água
alcalina ativada, que é especificamente, a existência de um
potencial redox anômalo fora do equilíbrio termodinâmico.
–> Período de Relaxamento.
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A soda cáustica e a potassa cáustica, de acordo com a forte afirmação da Misterwater na página 5, tendem a “armazenar-se nos tecidos e nas articulações”. Uma patologia
verdadeiramente interessante, que mais parece ter vindo do
script de um escritor de um episódio do CSI, porém, não
tem nada a ver com a fisiologia dos humanos.
A partir da página 6 em diante a conversa é sobre sucos e
água fraca ao invés da riqueza de elétrons. Essa água pode
provocar dano ao músculo cardíaco. O plano de fundo disso eu expliquei antes sob as palavras-chave: Jan Roberts.
A referencia do Dr. Hidemitsu Hayashi é incompreensível,
um doutor e pesquisador da água Japonês, que através
dos seus claros artigos contribuiu muito para a disseminação da água alcalina ativada. O seu trabalho foi usado
na Alemanha por Dietmar Ferger e extensamente destacado no seu livro “Jungbrunnenwasser” (Água da Fonte da
Juventude, 2011).
O advogado bem-conhecido da cena exclusiva da osmose reversa, o Francês L. Vincent, tem teorias insustentáveis
a respeito da dureza da água, o que está relacionado à
Misterwater com a teoria sobre a ruptura das “moléculas
que sinalizam o redox celular. Isso é baseado no marketing
de rede da ASEATM, e “moléculas sinalizadoras de redox”
é um cientificamente inédito, termo inventado.
Ponto 8: na página 9 não há, sob a luz da gama de produtos de filtragem da Misterwater, naturalmente qualquer
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surpresa. Os filtros internos dos ionizadores de água são
completamente insuficientes e possuem 2000 potenciais
contaminantes. Isto é, primeiro de tudo, puro alarmismo,
porque os potenciais contaminantes não causam dano
algum, somente os reais. Além do mais, na Alemanha e
na Europa central eles são mais controlados do que em
qualquer lugar no mundo. Em segundo lugar, quando você
estiver a procura de um filtro, a qualquer momento, você
tem a possibilidade de escolher um filtro especial ou trocar
o filtro antes do uso. A questão do pré-filtro é uma crítica
inapropriada aos ionizadores de água. Problemas reais e
mais detalhados relacionados aos filtros, eu descrevi sob
a palavra chave —> Filtro. Essa sentença da Misterwater é
uma trapaça total: “Exatamente como no caso dos filtros de
carvão ativado, nos aparelhos ionizadores de água os valores de ppm são demasiadamente altos.” Brevemente: Não
existem “valores de ppm demasiadamente altos”. A versão
estendida disso encontra-se sob a palavra-chave —> Condutância. A equação falsificada dos valores de ppm nos
contaminantes e a característica típica das —>pessoas responsáveis pela venda da osmose reversa.
As alegações da Misterwater são os ataques mais ferozes
sobre a água alcalina ativada na língua alemã. Existem páginas em inglês, as quais devem ter servido como modelo
para muitos, os quais até então eram vendedores de aparelhos de osmose reversa e também de aparelhos similares e que, entretanto, foram para o lado dos ionizadores
de água. Existe também uma batalha entre os fabricantes
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JAN ROBERTS
de tais diferentes sistemas. Eles frequentemente arregaçam
as mangas entre si. No entanto, eu nunca havia visto um
argumento que se iniciasse com um homem abaixando as
calças sentando na privada.

A água alcalina ativada é saudável?
E um artigo escrito pelo senhor Jan Roberts, na Revista Nexus Magazine, tema 19, afirma-se que a água alcalina potável causa problemas de saúde. Isso é verdade?
• O artigo referido da farmacêutica Australiana Jan Roberts, de 2008, tem como título: “A água alcalina é saudável?” Ele apareceu antes em inglês na revista “Informed
Voice” e surpreendeu o ramo dos ionizadores de água,
sendo que esse foi o primeiro grande ataque a essa tecnologia que veio a partir de uma perspectiva farmacêutica. O artigo foi investigado e ficou claro que a Senhora
Roberts era empregada de uma empresa de filtros, e que
por essa razão, viu na água alcalina um produto rival, um
interesse que ela manteve em segredo. Ainda assim, vale a
pena lidar seriamente com os argumentos dela, tendo em
vista que você pode refletir sobre o que os fabricantes e
distribuidores de ionizadores de água colocaram e estão
colocando irrefletidamente no mundo. Historicamente visto,
o artigo da Senhora Roberts contribuiu para um esclarecimento conceitual e com a educação na Alemanha dos dias
atuais, estabelecendo a definição “água alcalina ativada”.
Eu gostaria de analisar o artigo de ponta a ponta, mesmo
se o meu raciocínio se repetir ou se sobrepor. Eu cruzarei
referências onde for útil.

© KH Asenbaum: Água Ativada Eletricamente

INDEX

156

A Senhora Roberts inicia fazendo uma crítica a uma definição imprecisa “água alcalina”, a qual naquele tempo era
dominante. Sendo que o mundo que fala Inglês estava em
sintonia com os inventores e pesquisadores Japoneses no
que diz respeito a “água alcalina”, muitos representantes de
vendas ignoraram um mercado que crescia rapidamente,
tudo o que pode produzir água alcalina. Mesmo embora
tudo isso dependa da sua composição, a maioria pensa
somente nos minerais. Os gases influenciam muito mais
no valor do pH dos líquidos. A solubilidade desses gases
depende da temperatura. O acídico dióxido de carbono,
praticamente desapareceu da água quando chegou a mais
ou menos 60 graus, de modo que, um banho quente é na
maioria dos casos alcalino, um “aditivo de sal alcalino para
banho” não seria portanto, necessário. A maioria desses
aditivos não produz de fato água alcalina, no entanto, em
vez disso podem até produzir uma água ácida.
Para medir profissionalmente o valor do pH da água, como
uma regra, ela deveria ser previamente desgaseificada. Isso
não ocorre quando realizam a reavaliação dos ionizadores
de água, portanto, não se tem um valor de pH absoluto.
A crítica é objetivamente correta, porém, no resultado final
ela não altera muito. Sendo que a água da torneira que foi
utilizada para uma medição de comparação, também não
foi desgaseificada previamente. Ademais, os consumidores
não desgaseificam as bebidas com antecedência. Os gases ácidos não representam um papel enquanto se avalia
bebidas.
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Além disso, a Senhora Roberts faz uma alusão alegando
que o valor do pH é um valor relativo entre os ácidos e as
bases, e portanto, uma força relativa de duas contrapartes.
No entanto, não fala nada sobre a sua durabilidade individual, o que é chamado capacidade tampão. Sem uma
capacidade tampão um valor de pH na água não significa nada. Isso está correto, mas é algo totalmente trivial.
A Senhora Roberts chama a capacidade tampão da água
alcalina de baixa, como oposição ao fortemente tamponado ácido hidroclorídrico. Isso também está correto no
que diz respeito a água alcalina ativada e já foi analisado
cientificamente nos anos 90. Uma água alcalina ativada,
praticamente não diminui o valor de pH de um estômago
ativo. Mas a Senhora Roberts negligenciou perguntar essa
questão, aonde a capacidade tampão realmente se encontra quando na água alcalina ativada. Isso também depende da grade de mineralização, porque existe água ácalina
ativada muito leve e também da água alcalina ativada muito dura, o que caracteriza uma tamponada mais alta. Isso
também depende de quais tipos de minerais são utilizados
junto com a água alcalina ativada.
Porém, a Senhora Roberts simplesmente escreveu a sentença que foi ouvida centenas de vezes dos advogados da
osmose reversa sem avaliar, na qual ela inveridicamente
alega: “O conteúdo mineral da água comum da torneira é
negligenciável. O efeito alcalinizante é muito pequeno para
ser mensurável.” (Página 13). Realmente, parece que a Senhora Roberts que é Australiana, porque lá as pessoas são
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instruídas a usar principalmente cisternas para comportar
água da chuva ou então usa-se água do mar dessalinizada, parece no entanto nunca ter lidado com os fatos da
análise da água potável Europeia.
Vamos usar como exemplo amostras de água das três maiores cidades da Alemanha e observar os 4 mais importantes tamponadas minerais relevantes:
É bem óbvio que ao beber diariamente 2 litros de água
comum da torneira das três maiores cidades da Alemanha
você terá um consumo em quantidades de minerais geradores de alcalino, o que com o cálcio seria de um sétimo
para um quinto da provisão recomendada por dia. A Senhora Roberts considera isso não mensurável e negligenciável. Não obstante, alcança-se um ganho notório de cálcio,
sem que se dê uma mordida no, rico em calorias, queijo
gorduroso!
Nós ainda não falamos da água alcalina ativada, da qual
o conteúdo mineral durante o procedimento de eletrólise
pelo custo da água ácida fica comprimido. Uma medição
controlada em Munique com uma água alcalina ativada
produzida frescamente com pH 9,5 proveniente da água
da torneira teve um ganho de 30 mg de cálcio E 10 mg de
magnésio!
Uma inserção no Google das palavras-chave citadas pela
Senhora Roberts, “Gesundheit” e “Basisches Wasser” (saúde e água alcalina), apresentou no dia 23 de Jullho de
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2013, em volta de 9000 resultados. A inserção da mesma
palavra chave em Inglês, “health” e “alkaline water”, apresentou 1,51 milhões de resultados. É de se questionar por
quanto tempo a Senhora Roberts pesquisou para escrever
o seu artigo. Assim, o termo “água alcalina”, devido a sua
imprecisão, não é um termo pelo qual se deva procurar. Se
você escrever nos termos padrão atuais em marcas de citação, você obterá os seguintes resultados:
Mesmo o termo “água ativada” entrega antes do lançamento desse livro 5500 acessos extraordinariamente
interessantes.
No entanto a Senhora Roberts questiona na página 14 do
seu artigo, a questão retórica: “Existe evidencia científica?”
Todavia ela não se engaja com os 117.000 resultados, os
quais a Google em 16.09.2013, apresenta quando pesquisados os termos “alkaline water”, “studies”, “scientific”.
Somente no ano de 2013, já existiam 258 resultados no
Google para o termo “scholar”. A Senhora Roberts ignorou aquele plano e simplesmente falou sobre as “alegações
dos fabricantes”.
A mesma ignorância é ilustrada pelo autor e best-seller
Americano Andrew Weil, na página 15, que ou errou ou
estava conscientemente mentindo quando ele disse em
1999: “Essa mentalidade não é suportada por nenhum tipo
de análise científica”. Mesmo os diversos estudos de muitos
pesquisadores Russos da água através de Prilutzky e Bakhir
com 165 fontes científicas; essas afirmações foram publica-
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HANS-PETER BARTOS
das 2 anos antes do testemunho do Senhor Weil em Inglês.
—> Pesquisa Russa. A pesquisa japonesa e coreana também era conhecida nos EUA desde 1990 pelo livro “Reverse
Aging (Envelhecimento Reverso)”, escrito por S. Whang. O
qual atualmente ainda é um best-seller em muitos países.
Também, a terapia alemã da Água Eletrolítica, registrada
na Alemanha desde 1938 como uma especialidade da medicina – já havia sido publicada em Inglês em um artigo
escrito por Albert A. Riedel. O Senhor Weil só tinha que ter
lido as fontes. Por algum tempo nós não ouvimos nada dele
a respeito desse tópico, no entanto, as suas alegações de
1999 são ainda ardentemente citadas pelos oponentes dos
ionizadores de água.
Uma autoridade adicional na página 14 pela Senhora Roberts, o “O Departamento de Saúde da Universidade de
Columbia, EUA”. Essa afirmação não teria sido feita sem
uma determinada quantidade de ousadia. Ela deveria antes pesquisar a fonte emitida (http://tinyurl.com/6x82j5), e
então não haveria de tropeçar numa afirmação oficial, mas
sim num blog de uma tal de “Alice”, de 09.06.2006, que descreve todo o procedimento do equilíbrio ácido/base para
uma pessoa saudável com um livro de nível escolar e nem
mesmo adentra no assunto da água alcalina ativada ou da
hiperacidez crônica.
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Hiltrut G me perguntou: Quando estive em Bad Fussing há
muitos anos atrás eu aprendi em uma leitura do Dr. Walter
Irlacher sobre a água alcalina ativada, e adquiri um ionizador de água. Eu bebo água alcalina regularmente desde
então e também recomendei essa água a outros até mesmo providenciei para que alguns a tivessem. Há pouco, o
meu genro se deparou com um artigo na internet: “Água
alcalina – uma ideia de negócios com consequências danosas” publicado em 09.11.2013 pela VISION AQUA por
Hans-Peter Bartos, no qual a água alcalina é descrita com
insalubre e prejudicial. Agora nós estamos totalmente confusos se podemos ou não seguir bebendo a água alcalina.
No web-site que você mencionou, Best-Water distribution,
não pude encontrar esse artigo. Tais ações matadoras contra a água ativada, provenientes de advogados da osmóse
reversa e agitadores, tem uma certa tendência a migrar. Já
que eles também poderiam ser perseguidos sob a lei da
competição devida as suas falsas alegações.
No entanto, eu também conheço esse artigo, porque ele
era repetidamente enviado a mim com uma solicitação
similar. Eu já fui aos detalhes com os argumentos centrais
nos artigos: Tödt, Roberts, Mister Water,Agitador, e Osmóse
Reversa. Eu agora irei articular com os novos argumentos
apresentados pelo engenheiro alemão Hans-Peter Bartos.
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Eu não posso culpar o Senhor Bartos por ele lidar criticamente com a “água alcalina”, sendo que ultimamente muitos termos inflacionários emergiram na terminologia do
mercado. Ele, bastante devidamente, alega no seu artigo
que qualquer um poderia produzir essa água sem os caros
aparelhos de eletrólise de modo muito barato ao misturar
água pura com algumas determinadas partículas.
Mas a alcalinidade é somente o lado da saturação no prato
da água ativada eletroquimicamente e certamente, não o
que está no prato principal. Também a uma lixívia, como a
que o Senhor Bartos quer fazer com a soda cáustica, poderia ser identificada como “água alcalina”. Mas algo está
faltando nessa equação: a Água Ativada. Isso ocorre somente através da eletrólise.
Bartos continua: “A água da torneira contém, dependendo da área, outras substâncias tais como: sulfato de cálcio
(gesso), o qual é então decomposto pela eletrólise, em hidróxido de cálcio (cal) e ácido sulfúrico.”
Aqui, Bartos ignora que o gesso e o cal são sólidos, enquanto os cátions de cálcio e os ânions de sulfato são uma
parte completamente normal em uma solução aquosa, em
muitas águas minerais, medicinais ou mesmo na água da
torneira na Alemanha. É possível encontra-los em praticamente todas as águas minerais engarrafadas quando se
procura por ânions ou cátions no conteúdo.
No entanto, isso não tem nada a ver com os ionizadores
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de água! Os íons são somente os meios e não o fim para
produzir um excedente muito alto de elétrons, um ORP na
água que é por isso chamada água ativada ou “Àgua Eletroquimicamente Ativada” (ECA).
Bartos não reconhece o que a água ativada envolve quando ele escreve: “É até mesmo defendido que um litro de
“água alcalina” tem poder antioxidante equivalente a dez
limões”, até porque o suco de limão não é modo algum
alcalino, pelo contrario, ele é extremamente ácido (pH 2,4).
Tal comparação não é convincente, mas apropriadamente,
ela prova o contrario.”
Bartos certamente compreendeu que o limão não é alcalino (Alimentos alcalinos). Mas porque o limão contém ácido
cítrico e ascórbico (vitamina C), ele é muito rico em antioxidantes, no entanto, nem de perto tão rico como a água
alcalina ativada.
Mas ele confundiu limões azedos com parafusos enferrujados. Porque o poder antioxidante da água alcalina ativada
está em uma classe dela mesma que é completamente independente do caráter alcalino da água. Usando a eletrólise você pode até produzir uma água ácida ou neutra com
propriedades antioxidantes. Portanto, Bartos não entendeu
integralmente a ideia básica da água alcalina ativada, que
ela pode ser simultaneamente alcalina e antioxidante.
A estrutura central da tese de Bartos encontra-se na sua
seguinte afirmação: “Por que a “água alcalina” não é sau-
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dável.” Um efeito alcalino não iria nem mesmo passar além
do estômago, porque o suco gástrico é altamente ácido e
iria neutralizar a água alcalina imediatamente. Em vez disso, ela iria enfraquecer o ácido gástrico e o corpo teria que
responder com a produção de mais ácido estomacal.
Para este fim, eu gostaria de destacar: o nosso estômago,
quando não está ocupado digerindo uma refeição, possui
um valor de pH de 4, o que seria menos ácido do que um
copo de suco de laranja. Somente o suco gástrico, o qual
é injetado no estômago durante o consumo dos alimentos,
possui um pH de em média 1,5. Ele é portanto 10 x mais ácido do que um refrigerante com um pH de 2,5. No entanto,
Esse suco gástrico tem um tampão ácido alto e, portanto,
ele seria dificilmente alterado tanto pela água normal da
torneira quanto pela água alcalina ativada.
Isso foi pesquisado profundamente na Rússia em 1997 e
confirmado cientificamente. (FAQ: Pesquisa Russa, Ácido
estomacal). Digestão das proteínas bloqueada, inatividade
da pepsina, promoção de parasitas – tudo o que Bartos
lista, de acordo com o conhecimento científico, provou-se
estar errado.
A água alcalina ativada potável possui em sua maioria,
um pH de 9,5 que é o que a Regulamentação Alemã da
Água Potável permite, mesmo para a água da torneira. As
águas naturais, por exemplo, as dos rios que nascem em
montanhas tal como o Inn, são frequentemente muito alcalinas. Uma água com esse pH não poderia remotamente
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perturbar a produção do suco gástrico, diferentemente do
que fazem certos agentes tais como o Alka-Seltzer ou os
inibidores da bomba de prótons.
É importante que a nossa água potável seja preferencialmente alcalina e que nós possamos substituir as diversas e
danosas bebidas ácidas. Isso é um importante, constante
passo em frente superando a hiperacidez.
Precisamente por essa razão as células de eletrólise estão
em um ionizador de água construído para o propósito de
ingestão, de modo que eles possam produzir uma água alcalina antioxidante. Você pode produzir também uma água
antioxidante neutra ou ácida. Mas a experiência, a fisiologia e o sabor falam pela água alcalina. Mas primeiramente, quando se trata de água alcalina ativada o assunto principal é a riqueza de energia na forma do potencial redox
negativo ORP.
Se Bartos escreve sobre o potencial redox, isso mostra todo
o seu mal entendido sobre as relações. O conceito central
do tempo de relaxamento não é nem mesmo familiar a ele.
Que a água alcalina ativada não tenha um efeito antioxidante permanente, ele considera uma desvantagem. Mas
isso é precisamente um atributo, porque uma maçã fresca
sempre será mais saudável do que uma que já esteja velha.
Portanto, o potencial redox também tem um período de
relaxamento, embora mais longo. Bem como nós quando
envelhecemos. Com a água alcalina ativada nós podemos
evidentemente estender o processo de envelhecimento.
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Sobre os relacionamentos erroneamente ilustrados por Bartos, no contexto dos minerais contidos na água e os riscos
de ataque do coração, também sobre as avaliações do
WHO, por favor, leia detalhes adicionais sob os títulos: risco
de ataque do coração e ácido estomacal.
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SOBRE ESTE LIVRO. DEDICAÇÃO
E AGRADECIMENTOS

movimento são o método mais rápido e acessível para apresentar problemas complexos de forma compressiva.

Água eletro ativada é algo que me ajudou muito, mesmo
no caso de doenças graves como câncer, diversas alergias,
psoríase e diabetes, em auspiciosa sobrevivência nos últimos 15 anos. Estou empenhado a distribuir essa tecnologia
altamente benéfica de tal maneira, que os ionizadores de
água se tornarão aparelhos domésticos básicos tal como
como cafeteiras.
Esse livro vive através do contato com os seus clientes! Se
eu não tivesse permanecido em contato por 12 anos, com
milhares de pessoas que bebem água de um ionizador de
água, as quais escutaram as minhas palestras ou desenvolveram tais aparelhos, nenhuma palavra seria verdade… A
partir desse diálogo, especialmente a segunda parte deste
livro vive e cresce diariamente. Se você comprou somente a
primeira parte, então você possui o conhecimento básico.
Todos os que compraram o livro, mesmo a versão editada, como um DVD ou online, são parceiros nesse diálogo.
Porque você pode obter por email, atualizações eletrônicas
por um período de três anos sem qualquer custo adicional.
O livro cresce continuamente com as suas questões. E você
terá as respostas para essas questões, independentemente
se você usa água eletro ativada ou não, ou se você for um
professor de química ou um atleta amador, um professor,
um vadio, ou simplesmente alguém que não está feliz com
sua condição física. Para alguns questionamentos eu tenho
uma vídeo-resposta, já que na atualidade, as imagens em
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Portanto, eu tenho continuamente disponibilizado palestras e vídeos para a “geração internet”. Para encontrar isso,
você deve visitar o web-site do editor (www.euromultimedia.
de). Esse livro, com seu sistema multimídia, não é uma “publicação incerta”. Ele é uma ferramenta ecológica e econômica – assim como a água eletroativa o é.
Que o decorrer da sua vida seja saudável é o que deseja o
Seu: Karl Heinz Asenbaum
KarlHeinz@Asenbaum.de
Eu dedico esse livro ao Dr. Walter Irlacher. Sem a sua generosa demanda e suporte ao longo de anos, ele nunca não
teria existido. Por ajudar na edição das muitas versões eu
gostaria de agradecer a Orsa Repp, Eng. Yasin Akgün, e
Constanze Asenbaum. Agradecimentos especiais a minha
tradutora Yolanda Tenorio-Tagle -> Wayra Rollieri e ao técnico em química Dr. Peng Hu, que é um grande cientista da
era do hidrogênio. Eu sou somente um jornalista desenvolvendo RP para o livro – ele encontra novas soluções.
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ANOTAÇÕES CONTÍNUAS
Referências detalhadas, em particular, de questões
científicas, você encontrará no volume 2 desse
livro ou em formato eletrônico como PDF.
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eletrolíticamente. Por exemplo, a sua patente EP0363696B1.
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Karl Heinz Asenbaum
O internacionalmente respeitado especialista em água alcalina
ativada, escreveu em seu terceiro livro a respeito da água ativada, seu
conhecimento coletado no decorrer de 12 anos sobre uma das mais
fascinantes questões de saúde de forma continuamente atualizada.
Está a sua disposição.
Os tópicos retratados nessa edição especial não estão propensos a
serem muito modificados nos próximos anos.
A segunda parte é consideravelmente mais ampla e já na primeira
edição, abrange mais de 200 páginas – ele cresce praticamente todos
os dias com respostas de questões que vem do mundo inteiro.
Ele aparece como um E-book atualizado periodicamente na forma de
PDF personalizado.
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