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ALUSELISE VEE JOOMINE
Jooge peale trenni, sest aluseline vesi taastab 
elektrolüütide tasakaalu kiiremini kui tavaline 
vesi.

TEE, KOHV JA MUUD JOOGID
Aluseline vesi lisab ka maitset ja toob jookides 
esile parima. Joogid on pehmemad ja neil on 
vähem kõrvalmaitset.

aLuSeLISe vee HÜved

SUUHÜGIEEN
Kasutage happelist vett hambapesuks – kaa- 
riese eemaldamine aitab igemehaiguste vastu. 
Kurguvalukorral kuristage happelise veega.

KÖÖGIS
Kasutage happelist vett tööpindade, pesukalt-
sude, lõikelaudade puhastamisel.

NAHAHOOLDUS
Happeline vesi toimib nahahoolduses kui kin-
nisti –  inimese nahk ja juuksed peaksid olema 
kergelt happelised. Kasutage happelist vett 
välispidiselt pehme naha ja läikivate juuste 
saamiseks.

LÕIKELILLED
Lõikelilled püsivad happelise veega kauem 
värsked. Lahjendage happelist vett 1:2 neut-
raalse fi ltreeritud veega.

HaPPeLISe vee HÜved

KEETES JUURVILJU VÕI VALMISTADES SUPPI
Peske juurvilju aluselise veega ja saate neilt 
maksimaalse maitse ja vürtsid.

TOIDUVALMISTAMINE
Aluselise veega toitu valmistades imendub vesi 
kergemini ja toidu loomulik maitse paraneb.

aluseline ioniseeritud vesi
elus vesi

1. Annab lisaenergiat!
2. Neutraliseerib happelisi jooke ja toitu, kuna sisaldab vajalikke aluselisi 

mineraale. 
3. Tänu väiksemale struktuurile on kergesti joodav ja kiire janukustutaja.
4. Kaitseb organismi toksiliste oksüdantide eest, mida inimene tarbib ve-

delike, toidu ja õhuga.
5. Tõstab organismi vastupanuvõimet ja toimib kui antioksüdant.
6. Soodustab üldist tervislikku toitumist ja tasakaalustab pH-taset sinu 

toidulaual.
 

Happeline ioniseeritud vesi
Surnud vesi

1. Kokku puutudes tapab bakterid. Tugev antibakteriaalne toime.
2. Aitab lõigetel, villidel, marrastustel ja löövetel paraneda.
3. Leevendab putukahammustusest tingitud nahaärritusi.
4. Leevendab kokkupuutest mürgiste taimedega tingitud nahaärritusi.
5. Juuksed muutuvad happelise veega loputamisel pehmemaks.
6. Suu loputamiseks ja hammaste pesemiseks.
7. Juurviljade, puuviljade, liha ja kala pesemiseks.



Seadmete tutvuStuS
 
Under Sink Delphi mudel on eriti eksklusiivse disainiga ning seade ise paigu-
tatakse köögikappi. Lihtne paigaldus ja kõik vajalik on seadmel kaasas. Tuleb 
leida vaid koht, kuhu paigutada ioniseeritud vee segisti. Seadme kasutus on 
ka lihtne. Kogu seadme juhtimine on toodud puutenuppudega segistile ja 
võimalik on valida 9 erinevat funktsiooni. Segistil on ka kaks veetila, millest 
vastavalt valikutele voolab kas aluseline või happeline ioniseeritud vesi või 
lihtsalt puhastatud vesi.
 

JP 109 Orion on täisautomaatne veeionisaator inimesele, 
kelle vee tarbimine on suur ning soov on kasutada lihtsat 
ja mugavat seadet. Kõik funktsioonid on nupuvajutuse 
kaugusel ja veekraane kasutama ei pea. Antud mudelil on 
võimalik kasutada ka lisakaltsiumpadruneid, millega tõste-
takse vee kaltsiumisisaldust. See on kasulik, kui organismi 
kaltsiumivajadus on suur ning organism ei suuda tavatoi-
dust ise kaltsumi ja magneesiumi omandada.
  
JP 107 Venus on meie mudelivaliku kõige lihtsam mudel, 
sobides kasutamiseks liikuvale, sageli elukohta vahetavale 
inimesele. Lihtne paigaldus olemasoleva kraani külge ja 
puutetundlikelt nuppudelt juhtimine. Selle seadme eeliseks 
on seadmel olev veekraan, millega saab reguleerida vee 
läbivoolu kiirust ja seeläbi ka vee ioniseerimise tugevust.

Kuidas kasutada aluselist ioniseeritud vett:
1. astme vesi sobib  igapäevaseks joomiseks ka väikelastele.
2. astme vesi sobib joomiseks neile, kes on juba ioniseeritud veega har-

junud.
3. astme vesi sobib mitmete toitude valmistamiseks.
4. astme vesi sobib erinevate jookide valmistamiseks, kuna vähendab olu-

liselt nende happelisust.
 
Kuidas kasutada happelist ioniseeritud vett:

1. astme vesi sobib  lõikelilledele ning kõhulahtisuse korral.
2. astme vesi sobib juuste ja naha ning silmade pesuks.
3. astme vesi sobib kurgu ja suu limaskesta desinfitseerimiseks ning 

loputamiseks.
4. astme vees võite hoida antibakteriaalset keskkonda või desinfitseeri- 

mist vajavaid toidunõusid ja väikelaste tarvikuid.
 
Filtreeritud vesi:
Sobib kasutamiseks koos arstirohtudega.

Veeionisaatorite komplekti kuulub 3 katseklaasi, millega saab vee pH-taset 
testida. Samuti on komplektis testvedelik ja värvikaart.
Vee pH-taseme mõõtmiseks segage katseklaasis 2-3 tilka pH-testvedelikku 
mõõdetava veega ja võrrelge saadud lahuse värvust kaasasoleva värvikaar-
diga.

vee pH-tase?
 
Vee üheks oluliseks kvaliteedinäitajaks on pH-tase, mis näitab vesiniku ja 
hapniku omavahelist seost. Happeline vesi on madala pH-tasemega. Aluse-
line vesi on kõrge pH-tasemega. Vesi on neutraalne, kui selle pH-tase on 7. 
Mida kõrgem on vee pH-tase, seda rohkem sisaldab vesi vaba hapnikku. Vaba 
hapniku olemasolu vees iseloomustab vee elujõudu. Vee pH-taset mõjutab ka 
erinevate mineraalide kontsentratsioon vees. Kui vesi sisaldab suuremas ko-
guses kaltsiumi, magneesiumi ja naatriumi, siis vee pH-tase tõuseb. Erinevad 
mineraalid on otseselt seotud vee pH-taseme reguleerimisega.

Kuidas toimib veeionisaator?
 
Kraanivesi suunatakse esmalt seadmes olevasse veefiltrisse, mis 
filtreerib veest ebapuhtused, kuid jätab vette alles vajalikud mi- 
neraalid. Seejärel suunatakse vesi elektrolüüsi, kus vees leiduvate 
mineraalide ja ühendite ioonid elektrilaenguga aktiveeritakse. 
Elektrolüüsis voolab vesi läbi pluss- ja miinuslaenguga elektroodide 
ning laetud ioonide tõttu on võimalik happeline ja aluseline vesi 
teineteisest eraldada. Vesi liigub läbi membraanide ning miinus-
laenguga ioonid eraldatakse plusslaenguga ioonidest. Kogu prot-
sess toimub olemasoleva vee baasil - midagi ei lisata ega võeta ära 
– vesi eraldatakse lihtsalt kaheks osaks.

Aluseline ehk elav vesi suunatakse joogiveeks ja seespidiseks tarvi-
tamiseks ning happeline vesi ehk surnud vesi on hea välispidiseks 
kasutamiseks.
 

elektrolüüs
Seadmete elektrolüüs on varustatud kahe-
sektsioonilise plaatinakattega titaanelekt- 
roodidega. Anoodi osa töötleb happelist vett 
negatiivsete ioonidega ja katoodi osa töötleb 
aluselist joogivett, mis sisaldab positiivseid 
ioone. Seadmete JP-109 Orion ja Under Sink 
Delphi uus elektroodide puhastustehnoloo-
gia muudab puhastusvajaduse tekkimisel au-
tomaatselt elektroodide polaarsust.

veefiltrid

Veeionisaatorid

Neutraalne pH

Happeline vesi Aluseline vesi

7 8 9 10654

Vee pH tabel

Puhastusaste 0.1 mikronit                  Puhastusaste 0.01 mikronit

•	 Kraani ja elektroonilise juhtimisega veeioni-
saator

•	 Plaatinakattega titaanelektroodid
•	 Poolautomaatne elektrolüüsi puhastusrežiim
•	 Paigaldus kraanikausi kõrvale või seinale
•	 Segistiga ühendamise komplekt tootega kaasas
•	 Veefilter puhastusastmega 0.1 mikronit
•	 Filtreeritud vee režiim
•	 4 astet aluselist ioniseeritud vett
•	 4 astet happelist ioniseeritud vett
•	 Mõõdud: 245 x 130 x 330 mm
•	 Tootlikkus: 2.5 - 3.0 l/min
•	 Voolutarve 110 W
•	 Toodetud Lõuna-Koreas (CE sertifitseeritud)

veeionisaator
JP-109 veNuS

•	 Puutetundliku kraaniga veeionisaator
•	 Plaatinakattega titaanelektroodid
•	 Automaatne elektrolüüsi puhastusrežiim
•	 Juhtkraan paigaldatakse kraanikausi kõrvale, 

seade kraanikausikappi
•	 Veefilter puhastusastmega 0.1 mikronit
•	 Filtreeritud vee režiim
•	 4 astet aluselist ioniseeritud vett
•	 4 astet happelist ioniseeritud vett
•	 Mõõdud: 245 x 130 x 330 mm
•	 Tootlikkus: 2.5 - 3.0 l/min
•	 Voolutarve 110 W
•	 Toodetud Lõuna-Koreas ( CE sertifitseeritud)

veeionisaator
uNdeR SINK deLPHI

•	 Elektroonilise juhtimisega veeionisaator
•	 Plaatinakattega titaanelektroodid
•	 Automaatne elektrolüüsi puhastusrežiim
•	 Paigaldus kraanikausi kõrvale või seinale
•	 Segistiga ühendamise komplekt tootega kaasas
•	 Veefilter puhastusastmega 0.1 mikronit
•	 Filtreeritud vee režiim
•	 4 astet aluselist ioniseeritud vett
•	 4 astet happelist ioniseeritud vett
•	 Mõõdud: 245 x 130 x 330 mm
•	 Tootlikkus: 2.5 - 3.0 l/min
•	 Voolutarve 110 W
•	 Toodetud Lõuna-Koreas (CE sertifitseeritud)

veeionisaator
JP-109 ORION
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