
„Równowaga w naszym organizmie jest kluczowa do 

zachowania pełnego zdrowia, dobrego samopoczucia 

i  promiennego wyglądu. Jednak zanieczyszczenia, 

przetworzona żywność, stres mocno tę równowagę zaburzają. 

Dostarczając naturalnych, alkalizujących minerałów, można 

skutecznie wyrównać pH organizmu. Woda o właściwościach 

alkalizujących neutralizuje wolne rodniki, tym samym 

spowalnia procesy starzenia, podnosi odporność i wspiera 

walkę z chorobami cywilizacyjnymi. Zastępując wiele 

suplementów, pozwala na uzyskanie harmonii i dobrej kondycji 

psychofizycznej.”

Ewa Borowska

Mam, Używam, Polecam !

Specjalista ds. żywienia

L-YOUNG

wchodzi w skład systemu RO6 YOUNG

L-YOUNG to nowoczesny wkład liniowy o działaniu alkalizującym, 

mineralizującym oraz  jonizującym wodę. 

Zawiera mieszankę wysokiej jakości złóż ceramicznych pochodzenia 

naturalnego, które są znane i z powodzeniem stosowane w medycynie 

Dalekiego Wschodu od wielu stuleci. Dzięki unikalnej recepturze i odpowiednio 

dobranej proporcji ma bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie 

i samopoczucie.

wkład liniowyL-YOUNG

Specjalistyczny wkład, który wzbogaca wodę 
w mikro i makroelementy, alkalizuje i zmniejsza 
jej ORP
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 Woda osmotycznie czysta pozbawiona jest praktycznie wszystkich minerałów. Przepływając przez wkład powoduje 

rozpuszczenie zawartego w nim złoża i remineralizację wody. Uwalniane substancje powodują wzrost wartości pH oraz 

obniżają potencjał utleniająco-redukcyjny.
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Pomocna Linia UST-M

*

Infolinia czynna jest: 

pn. - pt. w godz. 6:00 – 18:00 

w sob. w godz. 9:00 – 15:00
* opłata zgodna z cennikiem operatora

Masz pytania? Zadzwoń

* w zależności od jakości wody
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9 - 10 pH
L-YOUNG

7 pH
woda kranowa

8 pH
brokuł, szpinak

4 pH
kawa, białe pieczywo
sok pomarańczowy,

5 pH
piwo, cukier

6 pH
jaja, herbata, mleko

0 - 2 pH
roztwór 

kwasu solnego

2 - 4 pH
napoje typu cola, 

ocet, sery, makarony
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Dane techniczne

Działanie

-  woda uzdatniona po wkładzie L-YOUNG ma pH powyżej 9, dzięki czemu skutecznie 

odkwasza organizm, przywraca równowagę kwasowo-zasadową oraz wzmacnia 

odporność na choroby. Woda alkaliczna szybciej przedostaje się do komórek, a więc lepiej 

nawadnia. Woda o ujemnej wartości ORP wykazuje działanie przeciwutleniające, dzięki 

czemu skutecznie eliminuje wolne rodniki i opóźnia procesy starzenia. Im niższa wartość 

ORP, tym większe zdolności regenerujące.

-  woda w kontakcie ze złożem, dzięki naturalnemu procesowi dyfuzji, zostaje wzbogacona 

w szereg naturalnych związków mineralnych, które doskonale uzupełniają codzienną 

dietę.

Alkalizacja

i Jonizacja

Mineralizacja

produkt dopuszczony

do kontaktu z żywnością
nie zawiera BPA

BPA
FREE

symbol

przyłącze

ciśnienie pracy

temperatura pracy

przepływ

wymiar

żywotność*

2 - 40 ºC

6 bar

2,5 l/min

10" x 2"

12 m-cy

L-YOUNG L-YOUNG-Q

1/4" NPT 1/4” szybkozłącze
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