
lizującej, podczas którego z 1 litra odpowiedniej 
jakości wody otrzymuje się 0,5 litra jonizowanej  
alkalicznej wody.

Woda do jej wytwarzania pochodzi z własnego 
ujęcia  zlokalizowanego na Kaszubach.
Napój Woda Redox posiada podwyższone Ph, 
doskonałe ORP oraz jest strukturowany.
Jest idealnie czysty bakteriologicznie, 
wolny od metali ciężkich oraz związków che-
micznych. Napój przeznaczony jest dla każdego 
i w każdym wieku.

Szczególnie sprawdza się przy:
•	 podwyższonym zakwaszeniu 
•	 nadmiernej ilości wolnych rodników 
•	 w trakcie kuracji odchudzających
•	 odwodnieniu
•	 braku energii
•	 wysiłku fizycznym 
•	 wysiłku psychicznym

Ludzkie ciało to złożona przetwórnia chemiczna ge-
nerująca energię do życia.  Wytwarza ją dzięki oddy-
chaniu oraz temu co jemy i pijemy.

Równoległym i nieuniknionym efektem przetwa-
rzania tych składników jest powstawanie kwaśnych 
produktów przemiany materii. Im więcej spalamy  
i wytwarzamy energii tym więcej ich powstaje.

Gdy ciało jest niedostatecznie nawadniane to pozo-
stają one w nas w postaci złogów. Zalegając przyczy-
niają się do wszelkich dysfunkcji naszych ciał, a najbar-
dziej widocznym tego efektem jest starzenie się. 

Idealne antidotum to dobrej jakości woda.    
Szczególnie gdy posiada odpowiednie właściwości.

Proponujemy Państwu napój Woda Redox, naj-
wyższej jakości jonizowaną wodę alkaliczną, 
jako uzupełnienie dziennego zapotrzebowania 
na płyny. 
Wystarczą 2 saszetki dziennie aby zauważyć efekty.
Jest to woda uzyskana w wielogodzinnym i wie-
lopoziomowym procesie filtracji i jonizacji alka-

www.wodaredox.com
info: tel. +48 516 355 162
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Produkt polecany przez:



Niepasteryzowany, smaczny napój z naturalnymi 
składnikami, bez konserwantów.
Błyskawiczne wzmocnienie dzięki łatwo przyswajal-
nej formule opartej na składnikach naturalnie bogatych  
w elektrolity i mikroelementy (tj. mód, cytryna i specjal-

nie wyselekcjonowany halityt), oraz nanostrukturowanej, 
jonizowanej-alkalicznej wodzie o ujemnym potencjale 

Redox (dodatkowa porcja elektronów i jonów ujemnych). 
Pomijając ogólnie znane wzmacniające walory miodu i cy-

tryny, elektrolity i mikroelementy odgrywają kluczową rolę 
w gospodarce wodnej organizmu. Specjalne barierowe, kie-

szonkowe opakowanie ochronne z warstwą nie reagującą z zawar-
tością, elastyczne, wygodne w transporcie nawet podczas wysiłku.

Elektrolity na miodzie i cytrynie 
w nanostrukturowanej
-alkalicznej-jonizowanej wodzie

Obj. netto: 110 ml e
Rodzaj: art. spożywczy ogólnego spożycia

Najlepiej spożyć przed 12 miesięcy 
od daty wyprodukowania.
Przechowywać w suchym, 

zacienionym, chłodnym miejscu.

Osmolalność: 1120 mOsm/kg H₂O

Sposób użycia: gotowy do spożycia. Przed użyciem 
kilkakrotnie lekko naciskając na saszetkę wymieszać 
zawartość. Najlepiej wypić w 48 godz. po otwarciu. 
Można wypijać w kilku porcjach. Pozostawioną za-
wartość zakręcać po wyciśnięciu powietrza z saszetki. 
Można popijać lub rozcieńczać z napojem Woda Re-
dox. 
Składniki: Woda nanostrukturowana-alkaliczna-jo-
nizowana 78,5%, miód 15 %, cytryna 5%, roztwór soli 
mineralnych (halityt 90%, woda 10%).

Zastosowanie:
 Warto pić np. przed, w trakcie lub po wysiłku fizycz-
nym lub psychicznym, w gorące lub chłodne dni lub 
po zakrapianym wieczorze, przy odwodnieniu, też 
jako art. codziennego spożycia. 

www.ionvit.com

Wartość odżywcza w 100 ml Elektrolity w 100 ml
Wartość energetyczna 209 kJ/49 kcal Mikroele-

menty 0,5 g

Tłuszcz 0 g Sód 800 mg (100%*)
W tym nasycone kwasy 

tłuszczowe 0 g Chlorek 53 μg(106%*)

Węglowodany 12,2 g Molibden 26 μg(47%*)
W tym cukry 11,7 g Selen

Błonnik pokarmowy <0,5 g 3,2 μg  (8%*)
Białko < 0,3 g Chrom 

Sól 1,3 g

*Dzienne referencyjne wartości spożycia składników mineralnych dla osób dorosłych
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