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Aplicação da Água Kangen 

 ÁGUA SUPER ALCALINA     pH 11,5  
 

1. Na cozinha: auxilia na eliminação de manchas de gordura em tábuas de cortar, móveis, 

utensílios, etc.  

 

2.  Para uma boa noite de sono: Beba 15 ml de Água Kangen Super alcalina (pH 11,5), 1 hora 

antes de se deitar, para ajudar a libertar a melatonina e dormir durante a noite.  

 

3. Vista cansada: Utilize um frasco de spray com água 11,5 e borrife para acalmar e refrescar 

os olhos.  

 

4. Demaquilante: Utilize em spray e borrife para retirar a maquiagem dos olhos e do rosto.  

 

5. Reduzir inflamação: Utilize em spray e borrife nos olhos para reduzir o inchaço.  

 

6. Alergias, sintomas de resfriado: Lavar os seios nasais com a Água Super Alcalina ajuda a 

reduzir a inflamação. 

 

7. Queimaduras solares, dor, picadas de insetos: Borrife ou coloque na área afetada uma 

toalha molhada em Água Super Alcalina (pH 11,5) e mantenha-a úmida durante 30 minutos, 

2 vezes ao dia.  

 

8. Dor de estômago, indigestão, intoxicação: Beba ¼ de copo de Água Super Alcalina (pH 

11,5) recém produzida, imediatamente seguida de 750 ml de Água Kangen (pH 9.5), e não 

coma nem beba nada durante 45 minutos. Repetir no dia seguinte apenas se necessário.  

 

9. Dor de cabeça e enxaqueca: Pode prevenir-se caso sinta sintomas de enxaqueca, beba 1/2 

copo de água (pH 11,5).  

 

10. Frutas e verduras: Deixe-as de molho durante pelo menos 5 minutos para remover e 

limpar pesticidas.  

 

11. Cubos de gelo: Para ajudar a baixar a acidez das bebidas, sem prejudicar o seu sabor.  

 

12. Arroz, feijões: Deixe de molho durante 5 a 10 minutos e depois enxague bem com água 

(pH 9.5). 

 

13. Carne: Deixe de molho a carne durante 5 a 10 minutos para limpar hormônios, odores e 

amaciá-la.  

 

14. Lavar roupa: Utilize 1 a 2 litros por lavagem em substituição do sabão. 

 

15. Manchas na roupa, tapetes: Use como desengordurante para todo tipo de limpeza. – Para 

manchas à base de gordura, aplique na área da mancha e deixar repousar de 10 à 20 

minutos.  
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16. Polir prata: Aplicar e polir.  

 

17. Diluente de pintura: Após utilizar tinta à base de óleo, utilize esta Água Super Alcalina para 

a limpeza.  

 

 

  ÁGUA KANGEN     pH 8,5 - 9,5  
 

1. Hidratação: Esta água é 6 vezes mais hidratante que qualquer outra água.  

 

2. Cozinhar: Para fazer sopas e refogados com Água Kangen pH 9,5.  

 

3. Infusão: Extrai rapidamente os sabores e aromas de chás e café. 

 

4. Dieta: Beba 30 minutos antes de comer. A maioria das pessoas está muito desidratada e o 

seu mecanismo de sede está muito debilitado, o que provoca confusão dando a sensação 

de fome.  

 

5. Cabelos brancos: Gradualmente pode devolver a cor original ao cabelo.  

 

6. Visão: Pode melhorar a visão.  

 

7. Varizes: Com a alcalinização e melhoria da qualidade das células, pode diminuir o 

aparecimento das varizes.  

 

8. Aroma terapia: Coloque qualquer tipo de erva, como o alecrim ou a lavanda em Água 

Kangen num frasco de spray, e deixe repousar algumas horas. Pode utilizar como 

ambientador.  

 

 

 ÁGUA NEUTRA     pH 7,0  
 

1. Beber durante a refeição apenas se necessário.  

 

2. Utiliza-se para preparar comida e leite para bebês. 

 

3. Ideal para se tomar medicamentos.  
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 ÁGUA DE BELEZA     pH 6,0  
 

1. Hidratante facial: Hidratar o rosto borrifando a Água de Beleza 2 vezes ao dia. Utilize 

também após a limpeza de maquiagens (demaquilar). 

  

2. Condicionador de cabelo: Aplique nos cabelos após o banho, para renovar o brilho em seus 

cabelos. 

 

3. Barbear: Para depois de barbear, utilize como tônico.  

 

4. Na pele: Use para enxague final na ducha ou banho para tonificar a pele.  

 

5. Dermatite: Aplicar sobre a pele para aliviar e curar as erupções da dermatite. 

 

6. Animais: Dê banho em seu animal de estimação para renovar o brilho dos seus pelos. 

Auxilia como repelente de pulgas, carrapatos, etc.  

 

7. Plantas: Regar as plantas de interior e exterior com esta água, proporciona um crescimento 

mais forte.  

 

8. Ovos e massas: Utiliza-se para escaldar ovos e cozer massas.  

 

9. Alimentos congelados: Aplique nos alimentos, como peixes e mariscos, antes de congelá-

los, prevenindo que os alimentos percam o seu sabor ao descongelar.  

 

10. Antocianinas: Para a limpeza e preparação de frutas e verduras que contêm antocianinas: 

ameixas, uvas, cerejas, framboesas, couve roxa, berinjela, soja e espargos.  

 

11. Roupas: Utilizar na roupa durante o ciclo de enxague, 4L por cada lavagem, para amaciar 

suas roupas.  

 

12. Vidros e cristais: Para limpar todo o tipo de vidro, janelas, espelhos, óculos, etc. 
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 ÁGUA SUPER ÁCIDA     pH 2,5  
 

1. Eliminar Micróbios: Faça a pré-lavagem de todas as frutas, verduras e carne, deixe repousar 

durante 1 minuto antes de mergulhar em água (pH 11,5). Matará todos os micróbios. É tão 

eficaz que inclusivamente elimina a MRSA (estafilococo dourado ou super-germe) e agentes 

infecciosos.  

 

2. Higienização: Utiliza-se para desinfecção geral.  

 

3. Sabão antibacteriano: Utilize esta água em substituição do sabão antibacteriano, para 

eliminar as bactérias.  

 

4. Oxidação: Elimina as manchas de oxidação, de cromados e metais.  

 

5. Lifting facial e constritor da pele: Aplique no rosto e pescoço (não os olhos), friccione a 

pele até que seque. Tonifique de seguida com Água de Beleza pH 6,0.  

 

6. Escova de dentes e lavagem bucal: Deixe a escova de molho uns minutos, para desinfetar 

e eliminar as bactérias.  

 

7. Periodontite: Enxague a boca com água durante 30 segundos, espere 1 minuto e em 

seguida enxague com água (pH9.5) para restaurar o pH natural. Este procedimento previne 

a doença periodontal.  

 

8. Vômito: Detém o vômito, tarda 1 - 2 Minutos.  

 

9. Feridas abertas, queimaduras, infecções, hemorragias, candidíase: Mata as bactérias e 

agentes patogênicos. Uso direto em cortes, arranhões, ajuda a estancar o sangue. Limpe 

duas vezes por dia até que cure. Não utilize pomadas, já que só atraem micróbios ao 

manterem a área húmida e pegajosa.  

 

10. Sinusite: Aplique no nariz 2 vezes ao dia durante dois dias. Durante a aplicação, espere 2 

minutos e enxague com água (pH11,5).  

 

11. Fungos nas unhas: Raspe a unha infectada e aplique a Água Super Ácida várias vezes ao dia.  

 

12. Pé de atleta: Deixar de molho o pé em água durante 15 -20 min, durante vários dias.  

 

13. Conjuntivite: Aplique no olho infectado várias vezes durante o dia.  

 

14. Garganta, dor de garganta, tosse: Lavar a boca 3 a 4 vezes ao dia ou colocar num frasco 

spray e aplicar na garganta.  

 

15. Picada de urtigas: Aplique na área afetada com frequência. Reduz a coceira do veneno e 

seca rapidamente.  

 

16. Lesões provocadas pela febre, borrifar ou gargarejar.  

 

17. Verrugas: Se notar algo anormal na pele, umedeça uma gaze em a Água Super Ácida (pH 

2.5) e aplicar sobre a área. 


