
Перелік 
харчових  
продуктів 

pH 9,0~pH 11,0 – лужна 4 (сильно лужна)  

 

Дезінфекція  
харчових 
продуктів  
та очистка посуду 

 Призначена для замочування овочів, яловичини, 
свинини та свіжої риби. Видаляє рибний присмак і 
відновлює натуральні смакові якості продуктів. 

 Підходить для приготування супів і допомагає 
зберігати їх поживні речовини та колір. 

 Значно знижує кількість пестицидів на фруктах та 
овочах. 

 Добре очищує стійке забруднення на посуді.  

виноград 
водорості 
імбир 
ламінарії 
 

pH 8,5~10,0 – лужна 3  

 
Щоденне пиття 
 

 Підходить для щоденного пиття і покращує 
загальний стан здоров’я в цілому. 

 Допомагає при розладах шлунку, запорах, діареї та 
подагрі. 

гриби 
соєві боби 
шпинат 

pH 8,0~pH 9,0 – лужна 2  

 
Приготування їжі 
та напоїв 

 Добре підходить для приготування рису, довше 
зберігає його натуральні смакові властивості. 

 Після початкового періоду адаптації підходить для 
щоденного пиття. 

 Добре підходить для приготування чаю та кави, 
зменшуючи гіркоту та поліпшуючи смак. 

банан 
каштан 
морква 
салат 
червона 
квасоля 

pH 7,5~pH 8,5 – лужна 1  

Лужна вода 

 

Вживання води 
початківцями 
 

 Підходить людям, які тільки починають пити 
лужну воду. 

 Підтримує баланс внутрішнього рН, поліпшує 
засвоєння кальцію та інших мінералів. 

баклажан 
капуста 
цибуля 
чай 
яблуко 

pH 7,0 – очищена вода  

Очищена вода 
 

Споживання 
очищеної води 

 Без кольору, без смаку, без домішок. 
 Підходить під час прийому ліків, приготування 
молочних продуктів і продуктів дитячого 
харчування. 

м’ясо 
молоко 
спаржа 
тофу (соєвий 
домашній сир)
хліб 

pH 5,0~pH 6,5 – кисла 1  

 

Очищення 
обличчя та шкіри 

 Не придатна для пиття. 
 Дає ефект стягнення для шкіри, оскільки цей рівень 
рН близький до рівня рН шкіри.  

 Ідеально підходить для купання для людей з 
чутливою шкірою та немовлят, заспокоює обгорілу 
на сонці шкіру. 

 Зводить до мінімуму закупорювання пір. Добре 
підходить для чищення зубів. 

 Відновлює блиск волосся та природний баланс 
шкіри після гоління. 

восьминіг 
молюск 
пиво 
рис 
яловичина 
 

pH 4,0~pH 5,5 – кисла 2  

Кисла вода 

 

Стерилізація  
та дезінфекція 

 Не придатна для пиття. 
 Має антибактеріальну дію, призначена для 
очищення посуду та миття підлоги. 

 Замочування фруктів та овочів у кислій воді усуває 
залишки сільськогосподарських хімікатів. 

кальмар 
овес 
сир 
яєчний жовток
 

 
Зазначені рівні pH можуть відрізнятися залежно від якості проточної води. 
 
 


