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1 rok..365
   365 dní ! Za rok provede naše srdce 

42 milionů úderů a dopraví do cév 2,5 
milionů litrů krve, naše trávicí 
soustava příjme víc než 700 l tekutin. 
Máme 3 miliony potních žláz, které 
denně v klidu vylučují v průměru půl 
litrů tekutiny, která se odpařuje z 
povrchu kůže. Každým rokem je to asi 
200 litrů. 



   Lidské tělo tvoří ze 70 procent 
voda, u dětí a kojenců je to až 85 
procent. Jednoznačně můžeme 
říct, že kvalita vody v našem těle 
určuje kvalitu našeho života. Už při 
poklesu vody v těle o pouhá dvě 
procenta se mohou dostavit velké 
zdravotní problémy.





čo pijeme ? 

kadmium, ortuť, olovo , arzén , hliník, 
meď, mangán, chróm, 

chlór,  
pesticídy, insekticídy, fungicídy, 

saponáty, priemyselné chemikálie, 
radón, mŕtve organizmy,

dusičnany, dusitany 

čo pijeme ? 



   Naše pitná voda je upravována do minimálních 
standardů sedimentací, filtrací, chemickým 
zkvalitňováním a desinfekcí chlorem. Ale toxické 
kovy, pesticidy, průmyslové chemikálie jsou stále 
v ní, včetně přibližně padesát chemikálií 
používaných k čištění vody, mrtvých bakterií 
zabitých chlorem a karcinogenních 
trihalometanů z chloru. Voda z kohoutku vás 
nezabije, krátkodobě ani neučiní nemocnými, ale 
není možné, aby vaše tělo správně fungovalo na 
jedech. 



    Velké a menší zlo 
    Američtí výzkumníci nedávno zjistili, že pití chlórované 

vody se údajně podepisuje zvýšenými potraty žen i 
zvýšeným počtem novorozenců s rozštěpeným horním 
partem. Severoameričané už více jak třicet let 
upozorňují, že chlór v pitné vodě sice lidé od roku 1908 
povýšili na likvidátora nejrůznějších infekcí a bakterií, ale 
zároveň ho nechali vytvářet různé sloučeniny – 
trihalogenmetany. A tím zaměnili velké zlo za menší zlo. 
Z vázaného chlóru totiž v určitém typu znečištěné vody 
ve vodních nádržích např. po dlouhotrvajících deštích a 
následných splavech vzniká chloroform, 
bromdichlormetan, dibromchlormetan a další 
sloučeniny,údajně zvyšující riziko rakoviny jater, tlustého 
střeva, konečníku, ledvin i močového měchýře.



   Z roka na rok sa dostáva do vzduchu a do 
našej pitnej vody milión ton chemických 
látok. 
Vedci už začali skúmať hladinu znečistenia ľudského organizmu 
a výsledky sú značne znepokojujúce.

http://www.ewg.org/sites/humantoxome/participants/participant-group.php?group=adult










.......všetky tie toxické a chemické látky, 
ktoré denne vdychujeme, vypijeme, 
alebo prijímame spolu s potravou sa 
jednoducho  hromadia v našich 
bunkách (najmä v tukových bunkách), v 
našich tkanivách, v krvi, orgánoch (ako 
sú napr. hrubé črevo, tenké črevá a 
mozog) a ukladajú sa na neurčitú dobu 
a spôsobujú neskôr rôzne choroby....





   Vodárny a hygienici kontrolují 
nejdůležitější ukazatele pitné vody při 
výstupu z vodáren. Třetina vody se však 
ztrácí v zastaralých vodovodních 
rozvodech a otázkou také zůstává, jaká 
tekutina se ve skutečnosti po transportu 
dostává ke spotřebiteli. Samozřejmě, 
nemusí být mimořádně kontaminovaná 
například herbicidy nebo pesticidy, ale je 
spolehlivým ochráncem před jejich účinky 
např. chlórový zápach, který někdy 
ucítíme po otočení vodovodního 
kohoutku???.........



……. problémem vody (především lokálním) 
jsou dusičnany, jejich zvýšený výskyt se 
týká zejména obyvatel zemědělských 
měst. V zažívacím traktu člověka se totiž 
mění na dusitany a ty na karcinogenní 
nitrosaminy. Statisticky byl v důsledku 
jejich účinku prokázaný zvýšený výskyt 
rakoviny jater, žaludku, tlustého střeva i 
močového měchýře …….





V srpnu 2001 zpravodajství TV Nova 
zveřejnilo několik srovnání co se týče 
hygienických požadavků na vodní toky a 
vodovodní vodu. Kde se například uvádělo, 
že na obsah toluenu je u vodních toků 
normou 50 jednotek, kdežto u pitné vody 
700. Oslovený odborník to komentoval tím, 
že živočichové žijící ve vodě tam musí 
vydržet 24 hodin, všude je obklopuje voda, 
takže proto přísnější normy….. !!!!!!





Zákeřná bakterie ohrožuje víc než dvě 
stovky domácností v Kladně
Terezie KAŠPAROVSKÁ, moderátorka
--------------------
Zákeřná bakterie, takzvaná Legionela, ohrožuje 
víc než dvě stovky domácností v Kladně. 
Hygienici ji objevili při rozboru vody z potrubí 
jednoho paneláku. Legionela je přitom tak 
nebezpečná, že může i zabíjet. Šance na to, že 
by se ji lidem podařilo v potrubí úplně zničit, 
jsou ale mizivé.







   Prodejci špatně skladují 
balenou vodu v PET lahvích

   Voda v PET lahvích vystavená slunečnímu žáru může 
být zdravotně závadná. Vidět přitom palety 
s minerálkami a limonádami složené v parném létě před 
obchodem není až taková výjimka. I podle výsledků 
laboratorních testů neprošel každý šestý vzorek balené 
vody. 

   Zdroj: Prima TV
Datum vydání: 5.1.2009
Rubrika / pořad: 18:55 Zprávy TV Prima



    Organotrofní bakterie- podzemní a povrchová 
voda je jejich přirozeným biotopem, při 
nevhodném skladování rostou a množí se. A 
obsahuje-li voda dostatek živin, rostou a množí 
se rychlým tempem. Nevěříte? Tak vás 
přesvědčíme. Dvě lahve balené vody (zvolili 
jsme jednu pramenitou a jednu s pitnou vodou) 
jsme po dobu 48 hodin vystavili teplotě 36 °C. 
Potom jsme je otevřeli, odebrali vzorky a 
stanovili počty kolonií organotrofních bakterií 
(kultivace při teplotách 22 °C a 36 °C). Nárůst za 
pouhé dva dny byl zejména u pramenité vody 
značný. ……



                            

                          ???





Páčilo by sa vám ...



• Mať k dispozícii každý deň kryštálovo 
čistú, absolútne nezávadnú  zdravú vodu?

• Nemusieť kupovať už nikdy v živote 
balené vody , nemusieť riešiť likvidáciu 
prázdnych pet filaš?

• Vedieť,  že svojím deťom aj sebe dávate to 
najlepšie čo môžete ?

• Pripravovať nápoje a jedlo vynikajúcej 
chuti ? 

• Nemusieť nikdy odstraňovať vodný kameň 
z rýchlo varnej kanvici?            5x ÁNO?

       RIEŠENIE  a  KONTAKT   JE  NA     
       www.imv.sk/AQUEL   a   www.aquel.cz

http://www.imv.sk/AQUEL
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