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A Água E A SAÚDE

A água é a chave da
existência da vida



A água é a razão e origem da vida sua principal fonte é o 

componente mais abundante em qualquer organismo. Sua   

qualidade e propriedades são determinantes em fatores 

fundamentais à saúde, envelhecimento e bem estar.

Desde os primórdios a humanidade tem procurado fontes de água 

medicinal, cujas propriedades podem prevenir doenças, aprimorar a 

saúde e melhor a sua qualidade de vida.

No Brasil, algumas destas fontes minerais são: Águas de São Pedro, 

Água de Lindóia e Águas de Santa Bárbara (SP), São Lourenço e Poços 

de Calda (MG).

Analisando várias destas fontes, a única que apresentou poder 

antioxidante, com valor de ORP (potencial de oxi-redução) negativo (-

300 mV) foram as Águas de São Pedro.

Não obstante, a luz, deslocamento e contato com o recipiente de 

transporte alteram e podem contaminar as propriedades ideais da 

água. O que não é mais um problema pois, com o Ionizador da Enagic, 

agora é possível ter a Água KANGEN; uma fonte da melhor água do 

mundo em sua própria casa.



Água KANGEN
 

A
Água KANGEN é produzida graças a um dispositivo desenvolvido 

no Japão nos anos 60. Este aparelho, através de um potente sistema 

de eletrólise, transforma a água da torneira em uma água alcalina, 

antioxidante, rica em oxigênio e mais leve, facilitando a sua absorção pelo 

organismo.

Mais de três décadas de estudos clínicos mostram que sua ingestão ajuda 

a equilibrar o pH e a eliminar os dejetos ácidos das células. Sua alta 

concentração de íons hidroxila proporciona grande carga de antioxidantes, 

que neutralizam os radicais livres e seus efetios nocivos no corpo, seus 

valores de ORP vão de -250 mV a - 700 mV.



Também é altamente hidratante em razão de seu pequeno 

agregado molecular: durante a eletrólise, a água formada 

originalmente por 10 a 15 moléculas, passa a ter 5 a 6 moléculas 

(micro-cluters) de H²O, isto a deixa mais leve, com menor 

tensão superficial e ideal para o consumo.

Além de ser rica em oxigênio, e ter pH alcalino e grande 

potencial antioxidante, também contém grande quantidade de 

minerais fundamentais ao organismo, tais como cálcio, potássio 

e magnésio.

Estas são algumas das características que definem a Água 

KANGEN como única.



A Água BOA

Dr. Hiromi Shinya
A Água KANGEN é a
única água mencionada
em seus livros
‘‘A Enzima Prodigiosa’’
e a ‘‘A Enzima para
Rejuvenescer’’

O
doutor Hiromi Shinya é um cirurgião de nacionalidade 

japonesa com mais de 50 anos de experiência no campo 

da medicina. Ele realizou a primeira cirurgia de cólon 

não invasiva. Usou sua própria técnica, a colonoscopia, 

descobrindo a possibilidade de examinar e operar o cólon sem 

incisão abdominal.

Formou-se no campo da medicina em centros educativos tanto 

no Japão como nos Estados Unidos, é professor clínico de cirurgia 

no Albert Einstein College de Medicina e Chefe da Unidade de 

Endoscopia do Hospital Beth Israel em Nova York, assessor do 

Hospital Maeda, Vice-presidente da Associação Médica do Japão 

nos Estados Unidos, e clínica como gastroenterologista em Tóquio.

Há mais de 50 anos trabalha nesta área e atua diretamente. 

Trabalha a metade do ano em Nova York e outra metade em 

Tóquio. É um dos médicos mais importantes, no Japão é médico da 

família imperial japonesa, bem como de pessoas de alto cargo do 

governo. Nos Estados Unidos também trata grandes celebridades.

   

 



Há mais de 10 anos recomenda a seus
pacientes consumir Água Kangen

O
 doutor Shinya acredita que exista uma relação 

direta entre os problemas de saúde. Como 

especialista gastrointestinal com mais de 

370.000 procedimentos colonoscópicos realizados, ele 

pôde conhecer as dietas que seguem seus pacientes e 

assim chegar a diferentes conclusões. Através desses 

estudos formulou sua teoria sobre a saúde e a dieta para o 

futuro. Uma dieta que previne as enfermidades do 

coração, o câncer e a diabetes tipo 2.

1. Potencial Redução Oxidação (ORP)

negativo de cerca de -400 mV, capaz

de elmininar os radicais livres.

2. Está livre de substâncias nocivas

para o corpo humano (água

purificada).

3. Tem um micro-agrupamento

molecular que permite que seja

muito mais hidratante.

4. Conta com um equilíbrio

adequado de minerais (cálcio,

magnésio, potássio e sódio).

5. Por ser alcalina ajuda  a manter o

corpo com um nível de PH ótimo.

PORQUE ELE RECOMENDA
ÁGUA KANGEN?

QUAL É A SUA
RECOMENDAÇÃO?

a. Beber de 6 a 10 copos

de água ao dia.

b. Beber de 1 a 3 copos

de água ao levantar-se.

c. Beber de 2 a 3 copos

de água 60 min antes

das refeições.



Água KANGENSobre
ÁGUA KANGEN é Alcalina,
Antioxidante e com
estrutura Micro-Cluster

Á
gua KANGEN é produzida pela 

inovadora tecnologia da Enagic. Este 

aparelho não só filtra a água da 

torneira como também, graças a seu 

sistema de eletrólise, produz 5 tipos 

diferentes de água, podendo ser utilizados 

para diversos fins:

• Beber

• Cozinhar

• Cosmético

• Bactericida

• Desengordurante



Água Alcalina
Beber Água KANGEN previne a
formação de doenças e retarda o
processo de envelhecimento.

Também proporciona minerais essenciais, promove 

o fluxo sanguíneo normal e ajuda o corpo a manter 

o pH do sangue.

    A maioria dos alimentos que consumimos produz 

resíduos que desequilibram o nível do pH, adquire 

propriedades alcalinas de diferentes partes do corpo, 

principalmente, dos ossos e dentes. Bebendo Água 

Alcalina, ajudamos o nosso organismo a estabelecer este 

equilíbrio.

A água alcalina é conhecida por aumentar a hidratação 

em nossas células e ajuda a neutralizar os ácidos e eliminar 

as toxinas do nosso corpo.

Água KANGEN



A Água KANGEN é um potente antioxidante. Atua 

como um componente essencial para manter a 

saúde devido à sua alta capacidade antioxidante.

   Esta água conta com um valor de ORP (potencial de 

oxirredução) negativo de aproxidamente -400 mV.

    Bebendo água KANGEN conseguimos rejuvenescer e 

prevenir enfermidades crônicas como diabetes, artrite, 

câncer e doenças coronianas.

Antioxidante

O QUE SÃO RADICAIS LIVRES?

O
s radicais livres são átomos ou moléculas com 

perda de elétrons. São formados quando o 

oxigênio interage com certas moléculas.

Quando se formam estes radicais, altamente 

reativos, inicia uma reação em cadeia, muito parecida 

com as fichas de dominó.

O perigo é quando começam a interagir com 

estruturas importantes, como o DNA e a membrana 

celular. Como consequência disso as células podem 

funcionar mal ou até morrer.

Para que haja defesa contra os radicais livres é 

necessário o consumo de moléculas antioxidantes, as 

quais interagem  de maneira segura com os radicais 

livres, detendo a reação em cadeira

ANTIOXIDANTE

RADICAL LIVRE

Doação
de
elétron

Elétron
ímpar

Como antioxidantes
reduzem radicais livres:

Água KANGEN



Água KANGEN

Estrutura Micro-Cluster

As placas dos ionizadores Kangen da Enagic são de 

Titânio, banhadas 100% em Platina. Estas placas 

conseguem mudar a estrutura molecular da água 

da torneira (de 12 a 15 moléculas), convertendo-a em água 

hexagonal com agrupamentos de 6 moléculas, motivo 

pelo qual o nosso corpo absorve melhor a água, 

aumentando os níveis de hidratação.

ÁGUA DE TORNEIRA VS ÁGUA KANGEN

ÁGUA DE TORNEIRA ÁGUA KANGEN

São eliminados ELEMENTOS COMO:

Enxofre, Silício, Cloro, Flúor, Cromo, Bário, Mercúrio, Arsênico e Cadmio.



Água KANGEN

Eletrólise

O
 aparelho é formado por 7 placas de eletrodos, 

sendo 4 negativas e 3 positivas. Estas placas 

estão dispostas alternadamente formando 6 

compartimentos. Entre cada uma das placas existem 

membranas com pequenos orifícios que permitem a 

passagem apenas dos minerais que são atraídos pelos 

eletrodos. Os minerais positivos são atraídos pelos 

eletrodos negativos formando, assim a Água KANGEN.

Produção de

A eletrólise é a separação dos
minerais positivos e negativos.



SISTEMA DE ELETRÓLISE



Água KANGEN e seus
                      BENEFÍCIOS

Desintoxica os intestinos

É
muito importante que o intestino esteja limpo. A 

proteína animal, produtos lácteos, álcool, os 

alimentos refinados, as gorduras saturadas 

produzem uma substância pegajosa que fica nas 

paredes do intestino.  Assim forma-se uma barreira que 

impede a absorção dos nutrientes. Os médicos afirmam 

que o intestino grosso contaminado contribui para o 

desenvolvimento de inúmeras doenças e enfermidades.

Bebendo Água KANGEN podemos hidratar o nosso 

corpo e limpar o instestino grosso em poucos meses. As 

enfermidades do intestino infectado podem ser 

curadas. A falta de energia, a obesidade, diversas 

enfermidades da pele podem melhorar com esta 

limpeza.

No mercado podemos encontrar diversos produtos 

de limpeza do intestino. Muitos são caros, requerem um 

programa definido e até podem ser dolorosos, beber 

Água KANGEN proporciona de forma segura e suave, 

simplesmente bebendo água.

‘‘... um cólon limpo e saudável é uma das
condições para ter uma saúde ótima. A grande
maioria das doenças do corpo são originárias
de um cólon sujo e ácido.’’

TRÊS MESES DE
TRATAMENTO

ANTES

DEPOIS



Durante a Gravidez

Beber Água KANGEN proporciona as reservas de alcalinidade 

suficientes que uma mulher grávida precisa para garantir a 

saúde do seu  bebê e a sua própria. Para evitar o enjoo e atingir 

o desenvolvimento de um bebê saudável, a mãe deve consumir todos os 

dias uma grande quantidade de Água KANGEN, tanto antes como após 

a gravidez.

Durante a fase inicial da gravidez, o corpo da

mãe perde uma grande quantidade de minerais são

aportados pela mãe para a construção da placenta e para 

neutralizar os ácidos jogados pelo feto no seu

interior, durante a gestação, esta necessidade de

alcal in idade produz-se enquanto a mãe dorme.

A reabsorção desses  minera is  a lca l inos levam ao

aumento da acidez no corpo da mulher, ocasionando assim as 

náuseas matinais.

O corpo da mulher grávida encontra e consome as 

reservas alcalinas que estão disponíveis dentro do seu 

organismo. Se as reservas são suficientes para responder 

as exigências alcalinas da placenta, então o organismo não 

terá que procurar em outra parte do corpo, como dentes 

ou ossos.

Com as reservas alcalinas necessárias, o mais provável é 

que a mãe não chegue a experimentar as náuseas matutinas 

tão comuns durante a gravidez. Além disso, o corpo 

continuará utilizando estas reservas para neutralizar os vestígios 

ácidos que provêm do bebê durante os meses de gestação.

Muito provável que a mãe passe sequer a
experimentar as náuseas matutinas comuns

durante os meses de gestação.



BENEFÍCIOS
            ESTUDOS

Normalmente uma dieta está 

cheia de elementos ácidos. 

Quando o corpo tem um 

excesso de ácido, não pode absorvê-

los pelo sistema digestivo e são 

armazenados formando gorduras. O 

consumo de Água KANGEN ajuda a 

eliminar os ácidos, reduzindo a 

quantidade de gordura armazenada.

Este processo natural consegue 

fazer com que muitas pessoas percam 

peso por causa do equilíbrio interno 

que se estabelece. 

O pH é um parâmetro importante 

no nosso corpo. Muitas pessoas 

contam com um pH muito baixo, ou 

seja, ácido. Esse ambiente ácido 

favorece o desenvolvimento de muitas 

doenças graves como o câncer, 

diabete, hipertensão e obesidade.

Água KANGEN ajuda na sua dieta e 

converte-se em um aliado para baixar 

o peso e atingir uma vida saudável.

ESTUDOS CIENTÍFICOS

Muitos hospitais usam Água 

KANGEN como parte de 

suas terapias. As pesquisas 

mostram os benefícios da utilização 

desta água nos pacientes.

Estes são alguns dos hospitais que 

estão usando Água KANGEN nas suas 

terapias: Kyowa Hospital (Hyogo), 

Kitari Instituto - Centro Medicinal, 

Hospital da Universidade de Showa, 

Kanto Teishin Hospital, Meiseki 

Hospital, Nara Hospital - Colégio de 

Medicina, IIDA, Hospital-Nagano, 

Hospita l  de Mulheres -  Tokio, 

Hamabatake Hospital (Kagoshima).

Evidências clínicas, obtidas através 

da observação na utilização da Água 

KANGEN, demonstram melhora no 

tratamento de pacientes que não 

hav i am re spond ido  à  te rap i a 

farmacológica para afecções como 

hipertensão, asma, metabolismo dos 

lípidos, doenças renais, transtornos 

digestivos, transtorno do fígado e 

g r a n g re n a  n a s  e x t r e m i d a d e s



inferiores causada pelo diabetes. Também 

foi constatado o alívio no caso da 

dermatitte atópica e a redução de certos 

tipos de câncer.

Uma pesqu isa  exper imenta l  na 

Universidade de Kyushu Shirabatake, 

publicada na imprensa, demonstrou que a 

reduplicação de células cancerígena pode 

ser inibida pela Água KANGEN.

Os mesmos estudos constataram que a 

ingestão de água alcalina, antioxidante, 

durante exercícios físicos intensos tem os 

seguintes efeitos:

• Diminuição de acúmulo de lactato no 

sangue, produzido durante o exercício 

(ácido lático, substância responsável pelas 

dores musculares, após a realização de 

exercício intenso);

• Diminuição da taxa máximo de 

percepção da exaustão;

• Diminuição do declínio da função 

muscular induzida pelo exercício físico.

EFEITOS RECONHECIDOS

O Ministério da Saúde do Japão 

reconhece os seguintes benefícios 

da Água KANGEN:

MAIS ESTUDOS CIENTÍFICOS

Muitos físicos falaram na 

televisão ou em periódicos sobre 

os benefícios da Água KANGEN 

porque ela ajuda na luta contra 

doenças como câncer, diabetes e 

dermatite.

A seguir, alguns dos usos da 

Água KANGEN como tratamento 

medicinal mostrados em 

programas de televisão nestes 

anos:

Inibe a fermentação anormal

no tubo digestivo.

Evita a diarréia crônica.

Alivia alterações digestivas.

Controla o excesso de ácido

gástrico.

1

2

3

Água KANGEN foi usada para 

aliviar a gangrena nas extremidades

inferiores causada pelo diabetes.

Alívio da dermatite atópica.

O câncer começa a se reduzir

depois que o paciente começa a

beber Água KANGEN.

1

2

3

4



Água KANGEN

no Esporte
Apresença de Cortisol no sangue afeta a acidez diminuindo o 

pH do nosso sangue. Contar com um baixo nível de pH 

provoca a secreção do hormônio catabólico inimigo de 

todo esportista, que passa a conta com uma alta capacidade de 

destruição da massa muscular.

Segundo vários estudos, levar dietas hiperproteícas exageradas 

(aquelas cujo principal macro-nutrientes são as proteínas, 

sobretudo as que utilizam mais carne que peixe), elevam os níveis 

de cortisol e diminuem o pH sanguíneo.

Consumir Água KANGEN ajuda o corpo a restabelecer o 

equilíbrio sadio de pH de 7,365 ‘ligeiramente alcalino’.

É importante manter o nível de pH do nosso organismo 

‘ligeiramente alcalino’ para facilitar a síntese proteica e o correto 

funcionamento do sistema hormonal além de facilitar a 

recuperação e maximizar o rendimento.

Quando ocorre um desajuste do pH do nosso corpo, o 

organismo tentará restabelecer-se de forma natural, custe

o que custar, começando por buscar minerais para se

abastecer, principalmente: cálcio, carbonato e

magnésio. Desta forma o organismo conseguirá

equilibrar seu pH e mantê-lo ‘ligeiramente

alcalino’. É importante levar em conta

que estes minerais são extraídos

dos ossos e principalemente

dentes, o que resultará em seu

enfraquecimento.



O
 efeito da água alcalina antioxidante em atletas 

vem sendo bastante estudado, pois sabe-se que 

os atletas de alta performance sofrem de uma 

acidificação do sangue e dos músculos durante o exercício 

físico intenso e, ainda, de um stress oxidativo acima do 

normal.  A água alcalina antioxidante, devido às suas 

propriedades únicas, é excelente para prevenir ou retardar 

essa fadiga no atleta durante a realização do exercício. Por 

este motivo, foram realizados vários estudos sobre o efeito 

desta água destes atletas, nomeadamente estudos 

randomizados duplo-cegos, que demonstram resultados 

promissores! Vários atletas já utilizam esta água, inclusive 

campeões mundiais!

Porque motivo a água não é divulgada no meio 

desportivo?

De fato é, mas no Brasil ainda é pouco, pois esta 

água está entrando agora no mercado brasileiro, 

apesar de já existir há décadas em vários outros países. Por 

outro lado, alguns atletas preferem manter segredo, pois 

na alta competição cada por menor pode fazer a 

diferença!

Os estudos realizados verificaram que beber água 

alcalina antioxidante durante exercício físico intenso 

apresenta os seguintes efeitos:

• Diminuição do acúmulo de lactato no sangue durante o 

exercício (ou sejam de ácido lático, a substância 

responsável pelas dores musculares após a realização de 

exercício intenso);



Água KANGEN• Diminuição da taxa máxima de 

percepção da exaustão;

• Diminuição do declínio da função 

muscular induzido por exercício físico.

A água exerce os efeitos através de 

vários mecanismos:

• Alcalinização do sangue: o sangue 

sofre uma acidificação fora do normal 

durante o exercício físico intenso, 

pelo que uma água alcalina vai ajudar 

a equilibrar o pH do sangue para 

valores normais;

• Poder antioxidante: durante o 

exercício físico intenso, ocorre o 

aumento do stress oxidativo (que 

contribui negativamente para a 

performance do atleta), que é 

eliminado pelos antioxidantes;

• Melhora a hidratação.

Vários estudos vêm sendo 

publicados sobre o portencial desta 

água na prevenção e melhoria de 

várias doenças crônicas como 

diabetes, câncer, artrites, obesidade, 

gota (ácido úrico elevado), colesterol 

e triglicérides elevados, entre outros 

problemas.

Hidrata o corpo, ajuda a 
rejuvencer, protege de 
enfermidades, proporciona 
energia e ajuda a perder peso, 
dentre outras muitas vantagens

N
a úl t ima década, nos 
pr inc ipa is  centros de 
treinamento mundial para 

a t l e t a s  d e  e l i t e  d e  J o g o s 
Olímpicos: ‘‘O Palácio Oval 
Espor t ivo de Calgary ’ ’ ,  ‘ ‘O 
Instintuto do Pacífico para a 
E x c e l ê n c i a  E s p o r t i v a  d e 
Vancouver ’’ e o ‘‘Centro de 
Rendimento de Hockey sobre 
Gelo da Equipe Olímpica do 
Canadá’’, esses como mais 
destacados, implementaram em 
seus planos de treinamento a 
hidratação pelo consumo de Água 
KANGEN, com a finalidade de 
obter maior rendimento.



no Esporte Olímpico

B
eber Água KANGEN 
ajuda no movimento, 
rendimento e 

flexibilidade dos músculos. 
Quando você respira ou realiza 
contrações musculares, seu 
corpo produz ácido lático e 
ácido pirúvico.

Quando estes ácidos estão 
presentes no músculo, produz-
se uma sensação de ardor e os 
debilita; a consequência são uns 
músculos cansados e que não 
respondem com eficácia.

Quanto mais Água KANGEN 
você bebe, mais rápido poderá 
e l i m i n a r  a q u e l e s  á c i d o s 
p resentes  em seu tec ido 
muscular. Recuperará mais 
rápido e reduzirá as micro-
cicatrizes do músculo.

A Água KANGEN neutraliza 
os resíduos metabólicos ácido 
muito rapidamente, reduzindo a 
probalidade de aparecimento de 
lesões.

Os atletas e os treinadores 
sabem que  as  pequenas 
mudanças no pH do corpo 
p o d e m  a f e t a r  m u i t o 
severamente o rendimento 
esportivo. O motivo é que os 
m ú s c u l o s  p r o p o r c i o n a m 
melhores resultados em nível de 
pH específico.

Quando o pH diminui após os 
exercícios, o corpo tenta se 
equilibrar e voltar ao pH neutro. 
Para isso precisa de minerais 
como cálcio e magnésio. Esses 
minerais são proporcionados 
em grande medida pela Água 
KANGEN evitando as câimbras 
musculares.

OS EFEITOS DA ÁGUA KANGEN



Vários TIPOS

de Água

1 2 3 4 5 6 7

ÁCIDAESCALA DE pH

Água Super Ácida

pH 2.5
NÃO POTÁVEL:

APLICAÇÕES:

• Preserva a higiene da vida

cotidiana, graças ao seu

potente efeito bactericida.

Água Beauty

pH 6.0
NÃO POTÁVEL (pH da pele)

Esta água de leve acidez é

reconhecida por seus efeitos

adstringentes. É eficaz para a

limpeza suave e cuidado da beleza:
,

APLICAÇÕES:

• Limpeza facial

• Hidratação da pele



8 9 10 11 12 13 14

ALCALINA

Alcalina KANGEN

pH 8.5-9.5
POTÁVEL

Para beber e cozinhar de forma

saudável. Faz com que o corpo fique

mais alcalino, otimizando a saúde.
,

APLICAÇÕES:

• Beber

• Cozinhar

• Cafés e infusões

Super Alcalina

pH 11.5
NÃO POTÁVEL 

APLICAÇÕES:

• Potente desengordurante

• Lavar frutas e legumes

• Limpeza

• Tirar manchas

• Lavar louças



5 tipos DE ÁGUA

Diferentes Usos

PÉ DE ATLETA

Deixe seus pés de molho na Água 

Super Ácida pH 2.5 entre 15 a 20 

minutos para trar o Pé de Atleta e os 

fundos das unhas e pés. A oxidação 

deste tipo de água ajuda a alcamar a 

ardência e coceira com a eliminação de 

fundos.

DESINFETAR A BOCA

Uma das vantagens da Água Super 

Ácida pH 2.5 está centrada na 

desinfecção bucal. Enxagua-se a boca 

com esta água depois de escovar os 

dentes e a qualquer momento que 

notar alguma moléstia bucal.

TRATAR

QUEIMADURAS

SOLARES

Se a queimadura solar não é suficiente grave a ponto de 

ter que ir ao hospital, se recomenda pulverizar a zona 

afetada com Água Super Alcalina pH 11.5 ou aplicar um 

pano encharcado com esta água na zona queimada. 

Uma vez aplicada a água, deve deixá-la secar 

naturalmente antes de colocar a roupa pode repetir este 

processo o quanto desejar.

Para obter melhores resultados, beba 30 ml 

para cada quilo de peso de Água 

KANGEN pH 8.5 a 9.5.



PSORÍASE /

ECZEMAS DE PELE
As recomendações seguintes dependem da 

gravidade dos surtos que se apresenta em 

cada caso.

Para surtos leves
Têm-se excelentes resultados somente 

pulverizando a zona afetada com pH Beauty 

de 3 a 6 vezes ao dia, deixando secar 

naturalmente.

Para surtos fortes
1. Pulverizar a área com Água Super Ácida pH 

2.5 e deixar secar naturalmente.

2. Uma vez que esteja completamente seca, 

aplicar um pano encharcado com Água Super 

Alcalina pH 11.5 durante, ao menos, 5 

minutos. Isto ajudará o corpo a neutralizar os 

ácidos que causam os surtos.

3. Seque a área e pulverize com pH Beauty e 

deixar que seque naturalmente. Repetir este 

processo ao menos 3 vezes ao dia.

4. Para este processo se recomenda pulverizar 

a zona com pH Beauty ao menos uma vez a 

cada duas horas.

Para obter melhores resultados, beba 30 ml 

por cada quilo de peso de Água KANGEN pH 

8.5 a 9.5.

Conselhos
ÁGUA KANGEN pH 8.5 A 9.5

Funções digestiva
Tomar ao menos 2 litros de água por 

dia para casos de acidez gástrica 

excessiva, diarréia crônica, problemas 

digestivos e fermentação 

gastrointestinal anormal.

Cálcio
Beber Água KANGEN de forma 

continnuada atua como suplemento 

de cálcio. Seus filhos crescerão fortes 

e saudáveis.

Outros benefícios
Previne o envelhecimento e estabiliza 

a temperatura do corpo. Várias 

investigações de laboratórios médicos 

indicam benefícios significativos para 

tratar diabetes, hepatite, dermatite, 

atópica, hipertensão, úlceras 

gástricas, pé de atleta, e outras 
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ÁCIDAESCALA DE pH

5 tipos DE ÁGUA

Diferentes Usos
ÁGUA KANGEN

NA COZINHA

KANGEN (pH 8.5 a 9.5)

Utilizar para o cozimento de bataras, 

cereais, feijões ou ervilhas secas, massas, 

etc.

Para aumentar seu sabor e alcalinidade.

Para cozinhar sopas extraindo o máximo 

de vitaminas e minerais procedentes das 

carnes e legumes.

Ao cozinhar com esta água, não 

necessitará incorporar grandes 

quantidades de condimentos como o sal, 

pimenta, caldos de carne ou galinha, etc.

SUPER ALCALINA (pH 11.5)

Deixe o peixe ou frango de molho 

durante 10 a 15 minutos. 

Adicione uma colherada ao tempero da 

salada para manter o azeite emulsionado.

Deixe de molho as frutas, verduras e 

vegetais em uma bacia durante

20 minutos, aproximadamente, para 

eliminar pesticidas e agrotóxicos e 

potencializar seu sabor.

Deixe de molho os feijões e ervilhas secas 

durante 1 hora para acelerar o cozimento.

SUPER ÁCIDA (pH 2.5)

Bactericida, para lavar peixes, tábuas de 

cozinha e talheres.
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ALCALINA

TRATAMENTO DE ROUPAS

SUPER ALCALINA (pH11.5)

a. Coloque de molho a roupa com manchas 

de gordura para eliminar a mancha.

b. Adicione 1 litro desta água para cada 

quilo de roupa para potencializar a ação do 

detergente.

SUPER ÁCIDA (pH 2.5)

Elimina as manchas da roupa sem alterar a 

cor do tecido.

PARA PLANTAS
SUPER ALCALINA (pH 11.5):

Acelera o desenvolvimento de mudas.

KANGEN (pH 8.5 a 9.5): 

Utilizar em plantas doentes, em vasos de 

água para prolongar seu aspecto fresco.

para dar brilho e 

acelerar seu 

desenvolvimento.

SUPER ÁCLIDA (pH 2.5): 

Utilizar 3 vezes por 

semana durante a 

temporada de cultivo para 

crescimento vigoroso e 

maior 

PARA ANIMAIS DE 

ESTIMAÇÃO

pH BEAUTY: Lave seu mascote com esta 

água e o pelo se tornará mais brilhante.

pH KANGEN: Os mascotes também 

podem e devem beber Água KANGEN de 

pH 8.5 a 9.5. Ajuda na prevenção de 

doenças e contribui para maior hidratação.

OUTROS USOS

KANGEN (pH 8.5 a 9.5): Para preparação de 

chás de cafés. Melhora seu sabor,

coloração e valores

nutritivos.

pH BEAUTY: Para limpeza

de pisos de cerâmica ou

madeira dura. Dá brilho.



Experiência KANGEN

Dr. Dave Carpenter
C

omo um anti-inflamatório, a Água Super 

Alcalina, alivia distenções, dores musculares e 

qualquer condição onde exista uma dor 

causada por uma inflamação. Houve o caso de um 

homem que quebrou o tornozelo e teve uma grande 

inflamação. No hospital envolveram e estabilizaram 

seu tornozelo e programaram a cirurgia para depois de 

3 dias. Quando ele chegou em casa, encharcou o 

tornozelo em Água Super Alcalina pH 11.5 o que 

reduziu a inflamação (e a dor) 30 minutos mais tarde.

O dia após a cirurgia, o tornozelo não tinha inchaço. A maior parte dos hematomas 

desapareceram com exceção de uma pequena coloração direta sobre a pior ruptura. A 

cirurgia foi programada para 3 horas de duração, mas finalmente só foram 45 minutos. O 

cirurgião falou que a brevidade foi devida à falta de inflamação, situação que ninguém 

esperava. O osso dele também sarou na metade do tempo estabelecido pelo consumo de 

Água KANGEN.’’ 
(Dr. Dave Carpenter)

UM ANTI-INFLAMATÓRIO EFICAZ: ÁGUA KANGEN pH 11.5

Baseando-se em anos de investigações e observações, chegamos à conclusão que a 

acidificação do corpo é a causa subjacente de todas as doenças. Isto é devido ao 

fato de que muitas pessoas levam uma dieta composta, principalmente de 

alimentos geradores de ácido, (isto é, açúcares, carnes, produtos lácteos, pães de 

levedura, café, álcool, amidos, etc.) em vez de alimentos vegetais.

Na minha experiência, Água KANGEN alimenta seu programa nutricional melhor que 

qualquer outra coisa. A água é a chave e a Água KANGEN da Enagic é a melhor água que 

eu conheço. Qualquer pessoa que a prove, sinceramente, o experimentará na sua própria 

saúde. Sem dúvida!’’
(Dr. Dave Carpenter)

‘‘

‘‘



‘‘A Água Super Ácida pH 2.5 é 

capaz de eliminar herpes labial, 

aftas, terçóis nos olhos. Foi 

usada para o tratamento da 

conjuntivite, o que foi eliminada 

em questão de horas.

Foi usada para o tratamento de infecção ocular parasitária que 

vinha resistindo aos tratamentos convencionais com antibióticos, e 

outros, durante 3 anos. O uso da Água Super Ácida teve como 

resultado o desaparecimento da infecção por parasita no olho.

Um senhor usava um produto químico no trabalho, que 

provocou dor e visão turva, até o ponto em que ele não conseguia 

enxergar. Foi tratado por seu médico durante uma semana com 

fármacos e o paciente não encontrou alívio. Quando a Água Super 

Ácida pH 2.5 foi pulverizada em seus olhos, a dor e a visão turva 

sumiram depois de 30 minutos.’’
(Dr. Dave Carpenter)

ÁGUA SUPER ÁCIDA (pH 2.5)

PARA VISTA

CASO: ECZEMAS DE PELE

‘‘Uma mulher que sofre de 

eczemas tinha fissuras abertas 

por todo o corpo com sangue e 

pus. O que ela fez foi encharcar 

panos em Água Super Ácida pH 

2.5 e envolveu seu corpo.

Passados uns 30 minutos tirou os panos e as fissuras estavam 

fechadas. Repetiu o processo, mas desta vez usando Água Super 

Alcalina pH 11.5 conseguindo eliminar o avermelhamento/coceira 

/ardor que vinha suportando durante meses.’’
(Dr. Dave Carpenter)



Opinião dos

Especialistas’’
Dr. Geraldo Bresnahan, cardiologista de Barack Obama

Há várias décadas que percebemos a importância de uma dieta 

alcalina. Não temos tido êxito com os nossos pacientes em 

conseguir uma dieta perfeitamente alcalina por não comerem 

alimentos alcalinos suficientes, para manter o corpo alcalino. Temos que 

contar com algo que consiga alterar o pH de um corpo ácido para um 

corpo alcalino e que seja baseado em alguma coisa meramente cotidiano, 

como a água potável. Graças a ela podemos manter o nosso organismo 

com o pH adequado.

Centenas de milhares de nossos pacientes têm 

encontrado resultados notáveis ao beber Água 

KANGEN. Estamos querendo, pela nossa parte, levar 

esta tecnologia à comunidade médica dos Estados 

Unidos, porque a Água KANGEN está revolucionando a 

saúde, a atitude e o bem estar do nosso país. Isto está 

alterando a vida de milhares de pessoas’’.
Dr. Geraldo Bresnahan, MD, FACC, cardiologista do Presidente dos EUA.



Dra. Corinne Allen

A inflamação celebral pode ocorrer por várias razões, incluindo 

traumas na cabeça, nascimento prematuro, falta de oxigênio e diversas 

infecções. A inflamação resultante pode proporcionar disfunções na 

capacidade do nosso organismo de desintoxicar as substâncias 

nocivas. Nos pacientes autistas, entre outros, onde a inflamação do célebro é alta, as 

toxinas podem inundar o célebro de radicais livres.

A Água KANGEN tem proporcionado a muitos dos nossos pacientes uma fonte de 

antioxidantes e melhorado a sua hidratação. Em nossas terapidas observamos que as 

expectativas têm sido superadas de maneira significativa ao introduzir Água KANGEN 

nos tratamentos’’.

Dra. Sherry Rogers Dra. Susan Lark Dr. William Kelly

‘’A Água alcalina liberta o 

corpo de resíduos ácidos. 

Depois de uma cuidadosa 

avaliação dos resultados 

em centenas de pacientes 

a quem recomendei 

consumir água alcalina, 

estou convencida de que 

as toxinas em forma de 

dejetos ácidos é a causa 

primaria das doenças 

degenerativas’’.

‘’Tais como as vitaminas C, 

E e Beta Caroteno a água 

alcalina atua como 

antioxidante devido ao 

imenso aporte de elétrons 

livres. Isto ajuda o 

organismo a impedir o 

desenvolvimento de 

doenças do coração, 

acidentes vasculares 

celebrais, disfunções 

imunes e outras doenças 

comuns’’.

O Dr. Kelly é chefe de 

cirurgia. Participa 

ativamente em vários 

comitês em Cape Fear 

Valley Medical Center. É 

autor do livro ‘’Cancer 

Cure’’. ‘’A Água alcalina 

produzida por ionizador de 

água, converteu-se num 

dos avanços mais 

importantes dentro do 

campo da medicina, desde 

que Alexandre Fleming 

descobriu a penicilina.’’



Sobre ENAGIC

Acompanhia Enagic nasceu em Tóquio em 

Junho de 2014. Antes de começar com a 

expansão a nível internacional, Enagic já 

vendera 400.000 ionizadores de água que foram 

para os mais de 100 hospitais, para seu uso e 

tratamento de pacientes.

Em janeiro de 2003 a Enagic iniciou a sua 

expansão internacional. Começou a sua 

trajetória por várias par tes do mundo, 

estabelecendo sedes gerais em EEUU e Canadá. 

Nasceu assim Enagic USA.

Foi introduzida na Europa no ano de 2008, 

nascendo assim a filial na Alemanha.



Mude sua água,
mude sua vida!



Celebridades
Água 



que já tomam
KANGEN



Água KANGEN

CONTATO
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