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10 PROPRIEDADES
que você precisa saber
sobre água alcalina ionizada



prevenindo a desidratação
Um adulto de 70kg tem 70% do seu corpo constituído de água, ou seja, em média 42 litros de água.

Muitas pessoas, sem saber, estão desidratadas, pois 
perdem 10% da sua água corporal (4,2 litros), porém 
não sentem os efeitos na pressão arterial e no ritmo 
de batimentos.  

É importante ressaltar que qualquer desidratação 
traz prejuízo a nossa saúde, pois quando a célula 
está desidratada ela recebe menos nutrientes. 

Sabendo que em diversos casos a desidratação não 
é detectada, a melhor forma de prevenir é mantendo 
suas células devidamente hidratadas, ingerindo a 
quantidade adequada de uma água de qualidade, 
de acordo com seu peso. Mas se você tem dúvidas 
sobre a quantidade ideal para o seu peso, para 
garantir, tome 2 litros de água alcalina ionizada 
durante o dia. 

Desse total:

3,5 
litros

Estão na corrente 
sanguínea

28 
litros

Estão dentro 
das células

10,5 
litros

Estão no compartimento 
extracelular

A água ionizada tem um poder de hidratação
3x maior do que as água não ionizadas.



eliminação de resíduos tóxicos
Nosso corpo elimina ácidos através:
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Do pulmao
Na forma de C0

Dos rins
Na forma de
ácido úrico

Do estômago
Na forma de
ácido clorídrico

Quando consumimos uma água 
alcalina (PRAL negativo) isto 

alcaliniza a nossa urina e facilita a 
eliminação de resíduos tóxicos.

PRAL (potential acid load –potencial de carga 
renal ácida de um alimento).

Quando ingerimos água alcalina nosso estômago precisa eliminar 
mais ácido para manter o seu pH baixo.   
Isso facilita a eliminação do excesso de ácidos que produzimos no 
metabolismo  celular e como veremos no item 5, melhorará o 
equilíbrio de minerais no nosso corpo. 
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importância do pH do sangue
Nosso corpo mantém um pH constante.

Previne osteoporose e deficiência de
minerais alcalinos a nível celular.

Se o pH do sangue baixar podemos entrar em coma e até morrer, dessa forma, o 
nosso corpo possui mecanismos que não permitem que isso ocorra. 

Quando ingerimos alimentos ácidos e esses são absorvidos, nosso organismo utiliza 
mecanismos "tampões" para manter o pH do sangue estável. Por exemplo, uma 
célula que é extremamente sensível à mudança de pH é o osteoclasto (célula do osso). 

Quando o pH do sangue baixa levemente, o osteoclasto é estimulado a destruir 
células ósseas e a liberar cálcio e magnésio na corrente sanguínea. Por serem 
minerais alcalinos, isso faz com que o pH do sangue fique estável. Porém, a longo 
prazo, gera osteoporose.

Umas das formas de manter a sua saúde óssea, bem como manter o funcionamento 
normal de todas as células do corpo, é beber regularmente água alcalina ionizada, 
com equilíbrio de minerais e rica em magnésio. 

Entre
7,35 e 7,45
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Mas e o pH do estômago?
Quando bebemos água alcalina, ela eleva o pH estomacal.  Para digerir os 
alimentos e manter o seu pH baixo, como deve ser, o estômago precisa 
eliminar mais ácido clorídrico (HCl). 
 
Para eliminar mais ácido clorídrico, em contrapartida o estômago precisa secretar
bicarbonato no sangue, o que deixa o pH sanguíneo levemente mais alcalino.
 
Quando o pH do sangue fica mais alcalino ocorre o processo inverso, os minerais 
citados retornam para as células, da onde eles nunca deveriam ter saído.
Com isso o pH sanguíneo não fica alcalino e as células voltam a funcionar melhor,
trazendo grandes benefícios a sua célula.
  
Então sim, para o bom funcionamento do seu processo digestivo e equilíbrio, 
você precisa beber água alcalina ionizada. Isso vai contribuir para manter o pH 
do seu estômago devidamente ácido. 

A água alcalina aumenta a produção e secreção ácida do estômago 
o que aumenta a onda alcalina pós prandial no sangue, o que 

preserva os minerais alcalinos de nossas células.
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alimentos industrializados
Alimentos refinados como: sal, açúcar e farinha são ácidos. No processo de refinamento são retirados 
praticamente todos os minerais alcalinos, principalmente o magnésio.

Alimentos e líquidos industrializados são extremamente ácidos e 
consomem nossas reservas de minerais alcalino, o que prejudica o 

funcionamento de todas as células do nosso corpo.

Substâncias conservantes e adoçantes também são ácidos potentes. Em contra-
partida, alimentos integrais, frutas e verduras que não passam por processos 
industriais, geralmente de acidificação, tem poder alcalinizante e devolvem os 
minerais para dentro da célula. É importante entender que estamos  falando de 
ácidos extremamente potentes e que o pH possui uma escala logarítmica. 

O que isso quer dizer?
Por exemplo, o refrigerante tem pH de 2,5 e é 100.000 vezes mais ácido do que 
o sangue que tem pH variado entre 7,35 e 7,45. Quando tomamos líquidos mais 
ácidos, as células do nosso corpo precisam fazer um sacrifício enorme, colocando 
minerais alcalinos na corrente sanguínea, para manter o pH sanguíneo estável. 

Para equilibrar essa dieta por vezes ácida que somos expostos na correria do 
cotidiano, você pode ingerir 2 litros de uma água de qualidade, ou seja, alcalina 
ionizada e rica em magnésio.



trabalhos científicos

Frequentemente, são produzidos trabalhos científicos 
mostrando os benefícios da suplementação do magnésio, 
principalmente quando diluído em água, pois é quando 
ocorre melhor absorção. Por motivos óbvios e expostos 
anteriormente neste ebook, a associação do magnésio 
com a água alcalina ionizada apresenta resultados 
benéficos para o nosso corpo.

Deficiência de magnésio está relacionada a diabetes, doença 
cardíaca, derrames e muitas outras doenças. O magnésio faz  

mais de 300 enzimas do nosso corpo funcionar. A melhor 
maneira de repor magnésio é na água.
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Se as células estão hidratadas e com as reservas minerais em 
dia, todo o teu corpo funciona melhor.  Se as células estão 

doentes, teu corpo está doente.

radicais livres
Os radicais livres são moléculas que precisam retirar elétrons de outra molécula para ficarem estáveis. 
Porém, isso desencadeia uma desestruturação celular a nível de átomos, o que gera um dano na célula.

É importante lembrar que diversas doenças estão relacionadas a danos 
causados por radicais livres. Para evitar o dano do radical livre nós precisamos 
de substâncias antioxidantes, capazes de doar elétrons. 

Uma das formas de você equilibrar esta equação é bebendo água alcalina 
ionizada, que possui propriedades antioxidantes. 



Com a retirada dos resíduos ácidos 
tóxicos das células, sua hidratação e 

equilíbrio de minerais as mitocôndrias 
das células estão melhores o que gera 

mais energia e disposição.

mais energia
A energia para nosso corpo funcionar é gerada pelas mitocôndrias, dentro das células.
As células podem gerar energia de duas formas:

Aerobicamente
Com a utilização do oxigênio, ocorre a 
produção de ATP (que é a energia) 
e ácido carbônico (CO2).

Anaerobicamente
Sem a utilização de oxigênio, 
ocorre produção de ATP (energia) 
e ácido láctico (C3H6O3).

Os ácidos gerados nos dois meios são tóxicos para o nosso organismo, 
por isso precisamos eliminá-los.  
Para isso, a melhor forma para manter o organismo saudável é 
hidratando as células com uma água alcalina e ionizada.
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PRAL Negativo

PRAL é uma sigla em inglês que significa potential renal acid load, 
ou seja, potencial de carga renal ácida de um alimento.

Quando um alimento tem PRAL negativo ele alcaliniza a urina. 
Quando o alimento tem PRAL positivo ele acidifica a urina.

Foi comprovado que a alimentação alcalina (com PRAL negativo) 
está r elacionada a m elhora de diabetes, d oença card íaca, 
diminuição da recorrência de cálculos renais, entre outros vários 
benefícios. 

O consumo de água com PRAL negativo tem 
benefício em diabetes, doença cardíaca, cálculo 

renal, entre outras doenças. Mas principalmente é 
boa para quem quer ter uma vida saudável.



células saudáveis

Por fim é importante entender que, se as suas células estão
saudáveis, o seu corpo está saudável. Porém, se as suas células
estão comprometidas, por desidratação, por deficiência de minerais 
alcalinos ou por dano de radicais livres, o seu corpo pode ficar doente.

A doença que poderá ser desenvolvida está diretamente relacionada
com a sua predisposição genética. Por exemplo, se a sua família tem
predisposição a ter diabetes, Alzheimer ou alguma outra doença
degenerativa e as suas células estão em sofrimento, você estará
facilitando o aparecimento dessa doença.
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Uma das formas de prevenir e evitar doenças
degenerativas é o estilo de vida que você vai
decidir para você e sua família.

Uma maneira simples de obter uma vida
saudável é bebendo uma água de alta qualidade,
alcalina, ionizada, antioxidante, com alto
poder de hidratação e rica em magnésio. 

Reflita: a água representa mais de 70% do seu
corpo, ou seja, pode fazer toda diferença na
sua saúde. Nunca é tarde para repensar 
nossos hábitos alimentares e de vida.



Beba a melhor água
para a sua saúde!

Pronto, agora que você já sabe tudo sobre a Água Alcalina 
Ionizada, com certeza optará pelo melhor para sua saúde 
e fará parte de um pequeno grupo privilegiado, que 
escolheu viver da melhor forma, bebendo diariamente 
água alcalina ionizada, magnesiana com o PRAL negativo, 
considerada por especialistas a água ideal para saúde.
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Dr Julio Bergmann, formado em Medicina pela 
UFRGS em 2002 com especialialização em 

Cirurgia Geral, é proprietário da reconhecida 
Clínica Bergmann em Porto Alegre. 

Muito obrigado
por ter reservado um tempo para ler nosso e-book. Espero que esse 
conteúdo faça alguma diferença na sua vida.

Se você gostou, compartilhe com seus colegas, famíliares e amigos, 
com certeza esse assunto pode ser de grande importância para 
eles também.

+351 968 494 046

/acqualiveportugal

/acqualivegroup

acqualive.pt

https://instagram.com/acqualiveportugal
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