
Utsagn fra doktorer, forskere og 
professorer om ionisert vann 

 

«Alkalisk vann fra vannionsierere er blitt det viktigste fremskrittet i 

helsevesenet siden Sir Alexander Fleming oppdaget pencillin.» 
 
- Dr. William Kelly, College of Metabolic Medicine, forfatter av Cancer Cure  

 

«Internasjonale studier viser at populasjoner med liten eller ingen historie for 
sykdommer som kreft […] drikker alkalisk vann med høyrere pH. Etter at alle 
mulige risikofaktorer var utelukket ble det klart at de hadde drukket vann med 
en pH på 9.0 til 10.0» 

 
- Dr. Leonard Horowitz, forfatter av Aids and Ebola 

 

«Heksagonalt (alkalisk ionisert) vann beveger seg med letthet gjennom 
kroppens cellevev og hjelper til med opptak av næringsstoffer og 
avfallsfjerning.» 
 

- Dr. Mu Shik Jhon, utført omfattende studier av heksagonalt vann og fordelene 
med det.  

 

«Jeg har hatt utallige pasienter med smertefull slitasjegikt som har tatt mange 
giktmedisiner. Mange har vært smertefrie innen et par måneder etter å ha 
justert urinens pH verdi til 7.0 eller 7.5 ved å innta tilstrekkelige mengder 
alkalisk vann og alkalisk mat. Som et resultat har mange kunnet slutte med 
medisinene.»  

 
- Dr. Don Colbert, forfatter av 7 Pillars of Health 

 

«Jeg har forskrevet over 20 000 liter av dette vannet for omtrent alle tenkbare 
helsesituasjoner. Jeg mener at restrukturert alkalisk vann kan være nyttig for 
alle.» 
 
- Dr. Theodore Baroody, forfatter av Alkalize or Die 

 

«Alkalisk vann fjerner surt avfall fra kroppen […]. Etter nøye vurdering av 
resultatene av mine råd til hundrevis av personer er jeg overbevist om at 

toksisitet i form av surt avfall er hovedårsaken til degenerativ sykdom.»  
 

- Dr. Sherry Rogers, forfatter av Detoxify or Die 

 

«Fire til seks glass alkalisk vann om dagen hjelper å utligne syrlighet og vil over 

tid hjelpe å gjenopprette kroppens motstandskraft. Alkalisk vann drikkes når 
det utvikler seg tilstander med for høy surhetsgrad, f.eks. forkjølelse, influensa 
eller bronkitt. Som C-vitamin og betakaroten fungerer alkalisk vann som en 
antioksidant med overskudd av frie elektroner. Dette beskytter kroppen mot 
f.eks. utvikling av hjertesykdom og slag.»  

 
- Dr. Susan Lark, Universitetslektor og forfatter av The Chemistry of Success 



 

«Du trenger ikke dyre medisiner med masse negative bieffekter for å gjenvinne 
helsen […] Alkalisk vann har dyp langtidsvirkning fordi det gjør kroppen mer 
alkalisk og fungerer som en effektiv antioksidant.» 

 
- Dr. Ingfreid Hobert, Lege 

 

«De som er villige til å se en gang til – og med åpne øyne – vil bli belønnet med 
hemmeligheten bak varig helse. Vi kan helbrede oss selv ved å forandre miljøet 
i kroppen vår. Potensielle skadelige inntrengere vil dermed ikke ha noen sted å 

vokse og vil bli ufarlige.» 
 
- Dr. Robert O. Young, PhD og forfatter av The pH Miracle 

 

«Etter flere års positive, pågående kliniske eksperimenter som jeg har utført 

med hundrevis av klienter ved bruk av elektronisk restrukturert alkalisk vann, 
mener jeg at denne teknologien vil forandre både helsevesenets og publikums 
tilnærming til helse i de kommende årene. Jeg anbefaler å drikke restrukturert, 

alkalisk vann så ofte som mulig.» 
 

- Professor Felicia Drury Climent, forfatter av The Acid-Alkaline Diet 

 

«Dårlig kosthold, f.eks. kjøtt og poteter, sterk mat, brus og sukkerarter, bygger 
opp syrlige salter i kroppen. Ofte kan disse avsetningene forbli i kroppen i årtier 
fordi de må lagres utenfor blodstrømmen. Jeg anbefaler inntak av ionisert 
alkalisk vann, som sakte og forsiktig skyller vekk disse saltene.»  

 
- Dr. Hidemitsu Hayashi, Direktør for Vanninstituttet i Tokyo 

 

Folk med syrligere blod har større risiko for å bli syke. Han definerte et pH-
område rundt 7.4 til 7.5 som var assosiert med god helse. Når maten omsettes i 
stoffskiftet, produseres det syrer som nøytraliseres av de alkaliske saltene 
(karbonatene) kalsium, magnesium, kalium og natrium. Mat som inneholder 
klor, fosfor, svovel og nitrogen, dyreprodukter og raffinerte karbohydrater 
pleier å være syredannende. 
 
-Dr. Howard Hay, 1930 

 

«En økning i inntaket av springvann eller filtrert vann av høy kvalitet kan 

forvandle helsen din og spille en sentral rolle i helbredelsen av nær sagt alle 
degenerative sykdommer. Alkalisk vann har imidlertid dyptgripende 

langtidseffekter fordi det gjør kroppen mer alkalisk og fungerer som en effektiv 
antioksidant.» 

 
- David Niven Miller, ekspert på aldringsforsinkelse og forfatter av Grow 
Youthful 

 


