Недоразумения и Отговори

През последните няколко години се наблюдава интензивно говорeне за уникалните и
оздравителни ползи от вид пречистената вода, която се описва с името Kangen на
компанията Enagic®(MLM - Мулти Левъл Маркетинг).
Японската компания Enagic® Corporation е собственик на регистрирани търговски марки
в САЩ, Kangen WATER® и ENAGIC®. Този интерес към Kangen в САЩ, съвпадна с натиск
върху пазара на алкална вода от MLM компанията Enagic®. Корпорацията Enagic® е
извършила фантастична работа за въвеждане на концепцията за алкалната и киселина
вода за много хора, които иначе не биха могли да знаят за прекрасните, здравословни
ползи от този вид пречистената вода.
Тази статия е написана с цел да отговори за това, което е написано в други уеб сайтове
и казано в публични срещи по отношение на пречистената вода, известна като Kangen.
Клиентите, съответно с парите си, трябва да са в състояние да вземат компетентно
мнение за Kangen и Enagic® и съответните модели Йонизатори за вода, без
недоразумения и заблуди.

Първо недоразумение: Kangen произведена от водните йонизатори на Enagic®
Corporation е различна от алкалната, йонизирана вода, произведена от водните
йонизатори на другите производители.
Отговор: Водните йонизатори Enagic® произвеждат същия тип на алкална и кисела
вода, в техните машини има филтър и йонизираща камера точно, като всички останали
йонизатори на алкална вода.
В опита си да направи разлика, представител на Enagic® казва, "технически, за да бъдат
класифицирани, като Kangen Water®, е необходимо да има отрицателен ORP (-ORP) в
границите от -200mV до -450mV, докато типичната йонизирана алкална вода показва,
някъде между + 100mV и -100mV, в зависимост от качеството на машината ". Дори с
повечето водни йонизатори от Китай, може да получите вода с минимум -250mV ORP
(трябва да се отбележи, че йонизаторите на AlkaViva могат да получат и над -800mV
ORP)

Второ недоразумение: Kangen е по-добра от алкалната, йонизирана вода.
Отговор: Не, те са в основата на едно и също нещо, както обяснихме по-горе. Има два
начина да се измерва качеството на Kangen или алкалната вода – колко е алкална
водата (показателя рН) и от това каква йонизация се получава ( показателя ORP).
Например, независими тестове, извършени от представители извън Enagic®, показват,
че йонизатора Melody произвежда вода с по-висок - ORP (отрицателна йонизация) и рН
спрямо тестваните модели Enagic®. Също така, ако добавим сол в мястото за Калций в
йонизатора MELODY, той произвежда по-силно кисела вода от тази, постигната от
тествани машини Enagic®.

Трето недоразумение: Някои представители на Enagic® "твърдят, че техните Enagic®
уреди и Kangen са признати и одобрени от Министерството на здравеопазването в
Япония, за разлика от всички други йонизатори.
Отговор: През 1980 Министерството на здравеопазването в Япония признава, че
йонизираната алкална вода получена от йонизатори има доказани ползи за здравето и
водните йонизатори са описани, като здравни устройства.
Големите корейски корпорации, като Hyundai, LG и Samsung, които също произвеждат в
Япония, използват стандартни Емко Tech части за производството на собствените си
йонизатори и всички те имат одобрение от Министерството на здравеопазването на
Япония.
Четвърто недоразумение: Известни институции и органи произнасящи се за
йонизираната вода, утвърждават или препоръчват Enagic® йонизатори, а не други
модели йонизатори.
Отговор: Най-известните специалисти в САЩ, както д-р Робърт Йънг (автор на „The рН
Mieracle”), д-р Теодор Бароду (автор на “Alkalize or Die”), и Sang Whang (автор на
“Reverse Aging”), препоръчват и продават водните йонизатори на AlkaViva. Те искат да
дадат на своите клиенти високо качество Kangen или алкална вода от йонизатори на
приемлива цена. Други добре познати специалисти, които подкрепят и използват
водните йонизатори на Alkaviva са Даниел Рийд (автор на “The Tao of Detox”), Харолд
Титц Tietze (автор на “Youthing”) и Йън Хамилтън (автор на The Untold Truth ...).

Пето недоразумение: Kangen или йонизаторите Enagic® струват повече от водните
йонизатори на Alkaviva, защото те са по-добри.
Отговор: Не, по-скъпото, не винаги е задължително да е по-добро.
Например, модела MELODY е на цена по-малко от $ 1700 и предлага важни
потребителски функции, които липсват в Enagic® йонизаторите, като автоматично
почистване например. Йонизаторите на Enagic® използват повече напрежение, има
солен разтвор, който преминава през тях, почистват се по-често и по-малко ефективно.

Моля, погледнете Here доклад и видео за Изпитване от независима сертифицирана
лаборатория от правителството на САЩ. Вижте Сравнението преди да похарчите може
би твърде много пари за вашия йонизатор.

Ето някои отправни точки, които трябва за да се вземат предвид при сравняване на
йонизаторите Enagic® с йонизаторите на AlkaViva:
• Ниво на удовлетвореност на клиентите: Ние не знаем колко йонизатори се
рекламират в Enagic®, но ние в Ionlife знаем, че поддържаме най-високия клас A + и
Ionlife се гордее с постигната политика на нулева жалба от клиент.
• Филтрация: Системата за филтриране UltraWater на AlkaViva е доказана в тестове от
правителствено-сертифицирани лаборатории, за отстранявани на 99,9% от почти
всички замърсители. Enagic® няма филтър, който е способен на подобно отстраняване
на замърсители. Цената на дребно на Филтъра за подмяна на UltraWater филтъра е
приемлива и също филтъра е произведен в САЩ.
• Монтаж: Моделът MELODY може да бъдат инсталиран по три начина включително
под кухненския плот и директно към водопровода.
• Функционалност: Моделът MELODY е увеличил своята функционалност по
отношение на контрола на потока, клапан, който работи независимо от чешмата
(Enagic® потока се контролира от чешмата). Два от новите модели AlkaViva (с по-добро
качество, отколкото на Melody) разполагат с напълно автоматичен клапан. Понапредналите модели на AlkaViva също имат LCD екран с контролен панел, който има
различни команди и аларми.
• Почистване: Моделът MELODY, както и двата от най-новите модели имат
патентована камера, така че винаги можете да получите алкална или Kangen вода,
дори когато машината е в режим на самопочистване (при Enagic® моделите ще трябва
да изчакате, докато уреда се почиства).
• Изпълнение: Моделът MELODY при сравнения е доказано, че е най-малко равен на
Enagic® Levelluk DX II. Последния модел Athena на AlkaViva е по-силен от MELODY, и
същевременно превъзхожда Enagic в изпитания, проведени в домашни условия.
Електродите и камерите на всички Emco Tech йонизатори са направени в Япония. В
изследователската лаборатория на Еmco в Япония работят над 10 докторанти, за да се
гарантира, че Еmcо Tech продължава да води в технологичните иновации. Еmcо Tech
произвежда в Япония големи търговски водни йонизатори (до $ 500 000), които са
произведени за фирми по целия свят.
• Най-модерните технологии: Най-новите модели AlkaViva йонизатори имат нови
възможности и патентовани функции, като:
1) Нова решетъчна обшивка (увеличава площта на електродите). Това означава, че
AlkaViva йонизаторите са в състояние да постигнат на изхода по-високо ORP и рН без да
се увеличава размера на електродите. По-големи и повече електроди, означава повече
ток и по-голямо износване. Както във всички съвременни електронни технологии размера на компонентите с течение на времето намалява, не се увеличава. Има редица
нови фирми произвеждащи йонизатори (особено от Китай), които се хвалят, че

размерите на техните плочите са по-големи - в областта на електрониката по-голямото,
не е непременно по-добро.
2) Нова патентована SOL автоматична клапанна система за оптимизиране на ORP при
по-ниски нива на рН (Enagic® не разполага с клапан, различен от чешмата!)
3) Новата патентована DARC система за почистване, която елиминира минералните
отлагания, осигурява по-голяма мощност и по-дълъг живот на електродите.
• Производствени стандарти: Дружеството-майка Еmcо Tech произвежда
медицинско оборудване и Еmcо е произвежда йонизатори от 1982 г. Еmcо притежава
ISO 9001 за своите йонизатори (компанията не произвежда нищо друго). ISO е световно
признат Сертификат за Стандарт за Качество в производството (виж: www.iso.org).
Сертифицирането е скъпо мероприятие и отнема много време. Emco продукти са
допълнително сертифицирани по CE, UL и RoK2.
• Надеждност: Еmcо Tech има най-нисък процент на услуга/замяна в индустрията (помалко от 1%). Когато нещо се нуждае от ремонт, ние имаме две бази за сервиз
разположени на двете крайбрежия, осигуряващи бързо обслужване.
• Добър външен вид: AlkaViva йонизатори (особено на най-новите модели) са изискани,
стилни и със съвременен дизайн.
• Подръжка: Всички уреди са оборудвани с диск DVD, който показва как да
инсталирате и да получите най-добрата алкална или Kangen water® от вашия
йонизатор. Те също се получават с безплатно DVD (произвеждането му струва над $
40.000 ), където има обяснения за ползите от алкална вода. Професионален, обучен
персонал отговоря на всички въпроси.
• Стойност: Когато купите AlkaViva йонизатор от Ionlife, вие купувате най-високото
качество на добра и приемлива цена на дребно.
За да разберете повече за това, защо Еmco Tech продължава да бъде най-големата и
най-популярна компания за водни йонизатори в света, моля натиснете тук Click Here..
Край статията за Kangen и Enagic® (със съкращения)

