
Woda – podstawa życia na Ziemi  



Choroby skóry – leczenie SD 501 



Certyfikat Ministerstwa Zdrowia Japonii 

6.500 japońskich lekarzy stosuje w swojej 

praktyce medycznej jonizatory firmy Enagic 

www.enagiceu.com 

SD 501 



Szpitale w Japonii stosują jonizator SD 501 



Ma właściwości niszczenia bakterii, wirusów, grzybów, 
mikrobów i bardzo przyspiesza leczenie infekcji skóry  
i błon śluzowych. Badania naukowe wykazały, że woda 
ta niszczy gronkowca złocistego odpornego na leczenie  
antybiotykami. 
 

Nie nadaje się do picia!!!            

           Przechowywać w ciemnych szklanych butelkach w lodówce.!!! 
 
 

Woda Strong Acidic - pH 2,5 



W zależności od dolegliwości chore  miejsca spryskujemy wodą, 
przykładamy okłady lub moczymy  przez około 20 - 30 min 
 

Płuczemy wodą gardło, zęby, całą jamę ustną, a następnie  
 spłukujemy w wodzie neutralnej o pH 7,0  

Woda o pH 2,5 jest doskonała na wiele  schorzeń skóry: 

-  przewlekłe owrzodzenia podudzi 
-  stopa cukrzycowa 
-  egzema,  
- łuszczyca,  
- trądzik,  
- „stopy atlety"  (silne pocenie   
   z nieprzyjemnym zapachem),  
-  grzybice paznokci,   
-  oparzenia,  
-  ugryzienia owadów,  
-  wysypki,   

Zastosowanie wody pH 2,5 



Łuszczyca  



Efekty leczenia łuszczycy  



Po 17 dniach picia wody Kangen        

i stosowania okładów z wody pH 2,5  Po 30 dniach  

Łuszczyca  



Łuszczyca  



Atopowe zapalenie skóry 

Po 12 tyg. picia wody Kangen  

i stosowania okładów z wody pH 2,5  



Atopowe zapalenie skóry 



Trudno gojące się rany  

Przed kuracją  
Po stosowaniu wody 

Kangen  



Choroba skóry na rękach  



Choroba skóry na nogach  



Egzema 



„Stopa atlety” 



Otwarte rany na skórze 



Przykład zastosowania wody Kangen  



Leczenie ran u zwierząt  



Zastosowania wody Kangen w Japonii  



Zastosowania wody Kangen w Japonii  



Leczenie stopy cukrzycowej  



Informacje w Internecie o leczeniu SD 501 

Wpisz w wyszukiwarce słowa: kangen  water  hospitals 



„Cudowna” woda Kangen  



Jak leczyć wodą z jonizatora SD 501 ?  



Okazało się, że najbardziej skuteczną terapią, jest ta, którą stosujemy    
w leczeniu ognisk trądzikowych. Oczywiście, to zależy od stopnia 
nasilenia problemu. Widziałem wiele sukcesów w obu przypadkach,     
po zastosowaniu wody w sprayu Beauty 3 do 6 razy dziennie.                           
Jeśli mam do czynienia z osobą z ostrą zmianą chorobową, polecam 
wodę w sprayu o odczynie kwaśnym (2,5 pH) i pozostawienie skóry         
do wyschnięcia na powietrzu. Jeśli skóra jest całkowicie wysuszona,  
zalecam nawilżanie wodą silnie zasadową  (pH 11,5) i pozostawienie           
na danym obszarze przez co najmniej 5 minut. To pomaga organizmowi 
neutralizować kwasy, które przyczyniają się do powstawania ognisk 
zapalnych. Najpierw należy osuszyć zmienione miejsce, a następnie 
rozpylić  wodę Beauty (4,5 do 5,5 pH) i pozostawić do wyschnięcia. 
Powtarzać co najmniej dwa razy dziennie.                                              
Gorąco polecam stosowanie wody Beauty Spray na zmienionym 
chorobowo obszarze co najmniej  raz na dwie godziny.                                                                         
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zalecam  picie co najmniej 30 - 40 ml 

wody Kangen  na każdy kg masy ciała każdego dnia. –  dr Camperter 

Jak leczyć wodą z jonizatora SD 501 ?  



Po kliku tygodniach picia wody Kangen pH organizmu 
człowieka zmienia się z kwaśnego na zasadowe 

  

W środowisku alkalicznym nie rozwijają  się bakterie,   
wirusy, grzyby oraz komórki nowotworowe 

Czujemy się dobrze, jesteśmy zdrowi !!! 

Zmiana pH organizmu człowieka 



Korzyści z posiadania urządzenia SD 501 

                                 1. Zapobieganie chorobom 
                                  2. Wspomaganie leczenia, a szczególnie chorób skóry 
                                  3. Odmładzanie organizmu na poziomie komórkowym 
                                  4. Poprawa urody 
                                  5. Usuwanie „chemii” z pożywienia 
                                  6. Zastosowanie w gospodarstwie domowym 




