
A. O. STICK 

ALKALIZAČNÁ A IONIZAČNÁ 
TYČINKA DO VODY 



VODA – ZÁKLAD ŽIVOTA 

• Voda zjednocuje všetko živé aj neživé na 

našej planéte do jednotného systému 

regulovaného samotnou prírodou.  

 

• Náš život i naše zdravie závisia od kvality 

vody, ktorá cirkuluje v našich krvných 

a lymfatických cievach. 



VEDELI STE? 

• Na Slovensku je priemerná spotreba 
vody 120 litrov na osobu a deň. 

• Slovensko má po Rakúsku druhú 
najväčšiu zásobu pitnej vody na svete.   

• V Japonsku urobili zaujímavý pokus: 
Jednej skupine myší dali obyčajnú vodu, 
druhej skupine ionizovanú vodu. Myši, 
ktoré pili ionizovanú vodu žili 2-krát  
dlhšie. 

 



ALKALICKÁ IONIZOVANÁ VODA 

• silný antioxidant – zneškodňuje voľné 

radikály,  

• naše telo zásobuje dostatkom kyslíka, 

ktorý nám dáva energiu,  

• vyrovnáva pH nášho organizmu,  

• pomáha predchádzať ochoreniam,  

• má 6-krát silnejšie hydratačné 

schopnosti ako obyčajná pitná voda. 

 



ALKALICKÁ IONIZOVANÁ VODA 

• zlepšuje peristaltiku čriev, 

• pomáha proti osteoporóze,  

• zlepšuje metabolizmus a imunitný systém, 

• pomáha pri udržiavaní štíhlej línie a pri 
chudnutí, 

• zlepšuje absorpciu výživných látok, 

• uvoľňuje toxíny,  

• redukuje ťažké kovy a chlór, 

• znižuje organické znečistenie, 

• napomáha detoxikácii tela. 

 

 



A. O. STICK 

• riešenie pre alkalizáciu a ionizáciu vody 

 



A. O. STICK 

• Tyčinka A.O. Stick je vyrobená z prírodnej rudy 
horčíka, maifanitu* a prísne tajnej zložky, ktorá 
poskytuje tú najkvalitnejšiu, mäkkú alkalickú vodu. 

 

• Maifanit sa už roky používa  v Číne,  Kórei, Japonsku a  
iných ázijských krajinách pre širokú škálu jeho využiteľnosti. 
Je to filtračné médium, ktoré výrazne znižuje prítomnosť 
oxidu dusičitého a ťažkých kovov. Okrem toho zmäkčuje 
vodu, uvoľňuje minerály, zrejmý vplyv má aj na čistotu vody. 

 

• V súčasnosti vedci objavujú ďalšie účinky tohto 
neobyčajného liečivého kameňa. V Ázii sa používa ako 
prísada  do čaju pri varení, aj na ošetrenie pokožky. Často 
ho nazývajú aj  „magický kameň“. 

 



OTÁZKY A ODPOVEDE 

Prečo je voda obohatená o ióny vodíka dobrá pre 
zdravie? 

 

• Vedci zistili, že voda obohatená o ióny vodíka reaguje s 
prebytkom kyslíka v ľudskom tele. Pri dýchaní, v strese, 
konzumácii nezdravých jedál či pri konzumácii alkoholu, 
fajčení, namáhavom cvičení a dokonca aj pod UV žiarením 
sa uvoľňuje aktívny kyslík, známy ako voľný radikál.  

• Silná oxidačná vlastnosť aktívneho kyslíka je základ vzniku 
všetkých chorôb a spôsobuje zrýchlené starnutie.  

• Ióny vodíka voľné radikály na seba viažu a tým ich 
zneškodňujú. 



OTÁZKY A ODPOVEDE 

Ako sa A. O. Stick správne používa? 

 
1. Pred prvým použitím umyte tyčinku v 30 – 40 °C vode po dobu cca 3 

minúty. 

2. Odporúčame Vám striedať obe tyčinky medzi sebou (napr. každý tretí 
deň použite druhú tyčinku, zachovajú si tak dlhšie svoje výnimočné 
vlastnosti). 

3. Namočte tyčinku do 0,5 l nádoby s vodou na 4 - 6 hodín pred pitím. 
Denná spotreba je 1,5 l až 2 l. 

4. Pred pitím potraste alebo pretočte nádobu s vodou, aby sa ionizovaný 
vodík rozšíril rovnomerne v celom objeme. 

5. Je prirodzené, ak tyčinka začne počas používania produkovať vzduchové 
bublinky. 

6. Ak je tyčinka namočená vo vode po dobu 4 – 6 hodín, začne uvoľňovať 
tzv. oxidačný  potenciál pre zníženie emisií (ORP)  v hodnote 
najmenej130mV.  Efektivita jednej tyčinky je okolo 90 dní (mierne sa líši v 
závislosti od kvality vody v rôznych lokalitách). 

 



OTÁZKY A ODPOVEDE 

Ako sa skladuje voda, ktorú vyprodukoval A. O. Stick?  
• Skladovanie vody je rovnaké ako pri obyčajnej pitnej vode. Nevystavujte 

ju slnečnému žiareniu.  Vodíkom ionizovaná voda môže byť  uložená v 
chladničke 2 – 3 dni. 

 

Môžeme ionizovanú vodu používať pri varení? 
• Keď vytiahnete tyčinku z nádoby, okamžite sa začnú vyparovať ióny 

vodíka do vzduchu.  Predtým ako sa úplne vyparia, stihnú dodať jedlu 
lepšiu chuť. 

 

Ovplyvňujú bublinky a biely povlak na povrchu naše zdravie? 
• Biely povlak je kombináciou neškodných prírodných minerálnych 

zrazenín. Počas používania sa vytvárajú vo vode bublinky. Je to prirodzený 
jav.  

 



A.O.STICK 

• Nečistite tyčinku A.O.Stick žiadnymi chemickými prípravkami. 

• Neohýbajte a nerozoberajte tyčinku. 

• Nedávajte tyčinku do vriacej vody, minerálnej vody alebo do iných 
nápojov (čaj, džús a pod.). Môže dôjsť k zapáchaniu tyčinky a 
výraznému zníženiu jej kvality. 

• Nezohrievajte tyčinku A.O.Stick. Vysoká teplota môže spôsobiť 
deformáciu a poškodenie tyčinky. 

• Na uskladnenie tyčinky používajte špeciálnu nádobu, aby sa k nej 
nedostal vzduch. Po vyňatí z ochranného obalu ju čo najskôr 
použite. Záručná doba na kvalitu vzduchotesnenia je 3 roky. 

• Uchovávajte tyčinku mimo dosah detí. Náhodným požitím môže 
spôsobiť krčné a žalúdočné ťažkosti. 

• V prípade výskytu kožnej reakcie alebo iných ťažkostí tyčinku 
nepoužívajte a vyhľadajte lekára. 



 

A.O.Stick 
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