
 

 

NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE KOVINSKE STEKLENICE 

AQUA SANITAS 

 

Spoštovani, 

Zahvaljujemo se vam za nakup AQUA SANITAS kovinske steklenice in vas prosimo, da si 

obvezno preberite navodila za uporabo. Spoznali  boste način aktivacije mineralov, opozorila, 

prednosti in vse dragocenosti, ki jih  AQUA SANITAS steklenica omogoča oziroma boste 

poskrbeli, da bo vaša AQUA SANITAS  steklenica vedno delovala s polno močjo. Vsem, ki 

boste izdelek registrirali na naši spletni strani  www.aquasanitas.net,  boste imeli ugodnosti 

pri nakupu filtrov in novih stekleničk Aqua Sanitas. 

 

Paket vsebuje:  Kovinsko steklenico Aqua Sanitas, ki ima zgornji premični filter, spodnji 

vgrajeni filter, pokrov steklenice ter torbico (glej sliko…). 

 

KAJ NAREDI  AQUA SANITAS  

V Aqua Sanitas kovinsko steklenico  natočimo navadno pitno vodo in počakamo 5 do 10 

minut. Minerali, ki se nahajajo  v Aqua Sanitas steklenici v tem času: 

 Zvišajo pH vrednost vode in tako pomagajo pri odpravljanju zakisanosti telesa 

 

 Znižajo O.R.P. (oksidacijsko redukcijski potencial) vode 

 

 Skupke molekule vode razdelijo na več klastrov, ionizirajo vodo  in s tem poskrbijo za 

bistveno boljšo hidracijo v telesu  

 Harmonizirajo delovanje energetskega BIO polja v človeku, saj se uravnovesijo vrzeli 

oziroma primanjkljaji energije.  

 Za več kot 100 %  povečajo vsebnost magnezija. 

 Pomagajo filtrirati klor in druge onesnaževalce pitne vode  

Več o pozitivnih učinkih Aqua Sanitas  si oglejte  na spletni strani: www.aquasanitas.si 

 

http://www.aquasanitas.si/


KATERI FILTRI SO VGRAJENI V AQUA SANITAS IN KDAJ JIH JE POTREBNO ZAMENJATI 

 

V Aqua  Sanitas  steklenici imamo dva filtra:  

- spodnjega, ki je vgrajen in ga ni možno zamenjati 

- zgornjega, ki je premičen oziroma zamenljiv 

 Filtra skupaj vsebujeta 16 različnih vrst mineralov (med njimi turmalin, več različnih zeolitov,  

kamen maifan, daljno infrardeči kamen, muyu, žad, glino, nano srebrn puder, kaolinsko prst. 

V spodnjem filtru se minerali topijo počasi, topijo se 5 let od prve aktivacije oz. uporabe, če 

spijemo dnevno do 3 litre vode.  Po izteku 5 letnega obdobja, filtra ni možno zamenjati, kar 

pomeni, da je potrebno kupiti novo steklenico Aqua Sanitas (glej ugodnosti pri nakupu nove 

Aquja Sanitas steklenice v nadaljevanju). 

V zgornjem filtru se minerali topijo hitreje, zato je ta filter potrebno zamenjati v roku 12 

mesecev od prve aktivacije oziroma uporabe. 

Pomembna opozorila:  

1. Zgornji filter zamenjajte z novim filtrom po 6-12 mesecih (odvisno od trdote vode) ob 

predpostavki, da v Aqua Sanitas steklenico vlivate dnevno dva do tri litre vode. Pri 

zelo trdi vodi je menjava priporočljiva na vsakih 6 mesecev. Ob menjavi nov filter 

aktivirajte na enak način kot ste prvič aktivirali Aqua Sanitas.  

2. Vgrajeni spodnji filter je primeren za petletno uporabo in ga ni možno menjati. 

AKTIVACIJA MINERALOV -   Postopek aktivacije mineralov v Aqua Sanitas 

1. V Aqua Sanitas steklenico natočite do zgornjega roba vročo vodo segreto med 80 in 

90°C, tako da bo voda prekrivala tudi zgornji premični filter.  

2. Počakajte najmanj  20 minut in nato vodo odlijte.  

3. Nato stekleničko in zgornji filter 3x temeljito izperite z vodo.  

4. S tem so se minerali aktivirali oziroma »zbudili«  in Aqua Sanitas steklenica je 

pripravljena za redno uporabo.  

Pomembna opozorila: 

1. Priporočamo, da v Aqua Sanitas steklenico po opravljeni aktivaciji ne vlivate vode, 

segrete na več kot 50°C, saj se v nasprotnem primeru lahko skrajša uporabnost 

mineralov v obeh filtrih.  

2. V Aqua Sanitas ne vlivajte drugih tekočin (kavo, čaj, mleko…), saj s tem znatno 

zmanjšate učinek delovanja mineralov oz. jih lahko trajno uničite.  



3. Voda ima lahko na začetku nenavaden okus, saj so minerali še čisto novi. Po 

tedenski uporabi in prvem čiščenju z razredčenim alkoholnim kisom, bo ta okus 

izginil. 

REDNA UPORABA 

V Aqua Sanitas natočite pitno vodo in jo pustite stati najmanj 5-10 minut. Nivo vode naj 

prekriva zgornji (premični) filter. Za večji učinek pred vsakim pitjem Aqua Sanitas steklenico 

zaprite in pretresite. V tem času se voda tudi ionizira in pridobi vse pozitivne učinke 

mineralov. Priporočamo pitje vode direktno iz steklenice. V primeru, da boste vsebino 

natočili v kozarec pa svetujemo, da vsebino iz kozarca popijete v roku do 1 minute, da 

zaužijete vodo s čim nižjim O.R.P. (oksidacijsko redukcijskim potencialom). 

 

ČIŠČENJE OZIROMA VZDRŽEVANJE AQUA SANITAS  -  ZELO POMEMBNO OPOZORILO 

Skoraj v vsaki pitni vodi se nahajajo karbonati ali po domače imenovani »vodni kamen«, ki 

sčasoma oblije minerale v obeh filtrih. Obdani s tem »vodnim kamnom« minerali ne morejo 

več ustrezno »dihati« oziroma oddajati svojih pozitivnih lastnosti. Ker je v večini držav voda 

dokaj trda (vsebuje veliko »vodnega kamna) je potrebno OBVEZNO vsakih 7 dni očistiti Aqua 

Sanitas oziroma oba filtra z razredčenim alkoholnim kisom na naslednji način: 

1. Odprite pokrov steklenice Aqua Sanitas in vlijte v steklenico 0,5 dcl alkoholnega 

kisa,    nato pa do zgornjega roba steklenice še toplo vodo  (cca. 2 dcl), segreto do 

40°C.  Kovinsko steklenico Aqua Sanitas pustite nato odprto oziroma jo pri čiščenju 

s razredčenim alkoholnim kisom nikoli NE zaprite s pokrovom, saj se lahko v 

nasprotnem primeru ustvari podtlak in steklenice oziroma pokrova ne boste  mogli 

več odpreti. V tem primeru bo postala steklenica neuporabna in lahko tudi nevarna. 

2. Pustite  mešanico vode (2 dcl.) in alkoholnega kisa (0,5 dcl) stati v Aqua Sanitas  

steklenici 20-30 minut, nato pa vsebino odlijte in Aqua Sanitas steklenico skupaj z 

obema filtroma temeljito sperite  z  vodo. 

 

Pomembna opozorila: 

1. V primeru, da bi pri čiščenju pomotoma zaprli pokrov in se vam steklenica oziroma 

pokrov steklenice Aqua Sanitas ne bi več odprl, nikoli NE  poskušajte na silo odpirati 

pokrova, saj lahko pride do poškodbe. V tem primeru steklenico Aqua Sanitas takoj 

oddajte na varno kovinsko odlagališče, saj takšna steklenica ni več uporabna oziroma 

je lahko tudi nevarna. 

2. Na pretočnost filtra vplivata kakovost vode in njena trdota. Če se pretočnost 

zgornjega filtra zmanjša, ga operite z razredčenim alkoholnim kisom. 

3. Ne čistite z detergenti, saj s tem zmanjšate ali uničite delovanje mineralov. 



 

OSTALA OPOZORILA: 

- NE uporabljajte vodo iz Aqua Sanitas  kadar uživate zdravila, na katera vpliva 

povišana vrednost pH oziroma se vedno posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom 

ali lahko na vaše zdravilo vpliva povečana vrednost pH (7,5 -8,), ki jo dobimo s 

pitjem vode iz steklenice Aqua Sanitas.  

- Bolniki s šibkimi ledvicami, problemi s srcem, cirozo jeter, alergijo ali želodčnimi 

problemi, naj se pred uporabo Aqua Sanitas posvetujejo z zdravnikom. Prav tako 

naj se z zdravnikom posvetujejo nosečnice in doječe matere.  

- Aqua Sanitas nikoli ne segrevajte na štedilniku ali v mikrovalovni pečici.  

- Hranite izven dosega otrok. 

REGISTRACIJA AQUA SANITAS IN PREDNOSTI 

Predlagamo vam, da se v roku 30 dni od nakupa registrirate oziroma nam sporočite vaše 

podatke. Glavne prednosti so naslednje: 

- Brezplačno tedensko obveščanje preko  elektronske pošte ali telefonskih sporočil 

o potrebnem čiščenju mineralov 

- Brezplačno obvestilo preko  elektronske pošte ali telefonskega sporočila  o 

potrebni menjavi zgornjega premičnega filtra po izteku enoletne uporabe. 

- Brezplačno obvestilo preko elektronske pošte ali telefonskega sporočila o 

potrebni menjavi steklenice Aqua Sanitas po izteku petletne uporabe. 

- 15 % popust pri nakupu zgornjega filtra 

- 30 % popust pri nakupu nove steklenice Aqua Sanitas – ob pogoju vračila stare. 

(Menjava staro za novo) 

Za registracijo pri vašemu prodajalcu oddate naslednje podatke: 

- Ime in Priimek 

- Email naslov 

- Mobilna telefonska številka 

- Serijska številka steklenice Aqua Sanitas (na spodnji strani steklenice) 

- Serijska številka zgornjega premičnega filtra 

V primeru uspešne registracije boste od nas prejeli sporočilo na vaš email naslov oziroma 

preko preko tekstovnega sporočila na vašo mobilno telefonsko številko. 

Dodatne informacije lahko dobite pri uvozniku: 

 MIA NATURA d.o.o., PE trgovina, Gosposvetska 6, 1000 Ljubljana, 



 Telefon:   040 55 44 55  spletna stran:  www.aquasanitas.si  

 

Aqua Sanitas 

kovinska steklenička, ki pomaga vašemu imunskemu sistemu 

Mnenja nekaterih strokovnjakov: 

 
prof. dr. Igor Jerman 

Voda iz Aqua Sanitas steklenice  deluje kot neke vrste antioksidant in v času svojega 

delovanja, se pravi, če pijemo po malem skozi ves dan, deluje na tiste zelo agresivne 

oksidacijske radikale, ki so glavni povzročitelj mutacij in propadanja tkiv.'' Na ta način skrbi za 

vitalnost, mladosten videz posameznika in za zdravje kože. 

Dermatolog prim. dr.  Marko Potočnik, dr. med: 

Z uporabo steklenice Aqua Sanitas lahko upočasnimo procese staranja, ker bazična ionizirana 

voda iz steklenice Aqua Sanitas pomaga odpravljati zakisanost organizma, daje potencial ne 

samo za varovanje naše kože, ampak vsega organizma, saj varuje pred agresivnimi, 

reaktivnimi kisikovimi spojinami, ki ogrožajo naše zdravje in so eden od najpomembnejših 

dejavnikov procesov staranja v našem telesu.'' 

univ. dipl. psih. Branka Lovrečič,  inštitut za bioelektromegnetiko in novo biologijo BION: 

Meritve bioenergetskega polja so pokazale, da voda iz Aqua Sanitas steklenice harmonizira 

delovanje energetskega polja v človeku. Pri testiranju z našo bionevapo metodo,  so rezultati 

ostankov vodnih kapljic pokazali zelo bogato vodno strukturo. Voda iz Aqua Sanitas 

steklenice postane zelo bogata in s svojimi minerali deluje pozitivno na organizem tako 

kratkoročno kot dolgoročno. 

Pediatrinja dr. Eva Dolničar Šivic 

Voda iz Aqua Sanitas steklenice je priporočljiva tudi za otroke, saj otroci, zlasti mali, pogosto 

ne čutijo žeje, kar se kaže v slabi volji, joku, glavobolu, razdraženosti in podobnem. Otrokom 

je vodo kot pijačo potrebno redno nuditi, zlasti poleti in pozimi in v ogrevanih prostorih.  

 

Igor Pekica, fizioterapevt: 

Osebno že daljše obdobje redno pijem vodo iz Aqua Sanitas, pa tudi drugi 
športniki s katerimi sodelujem so jo zelo pozitivno sprejeli. Pitje vode iz Aqua 
Sanitas zato priporočam vsem, ki želijo ostati ali postati vitalni. 
 

http://www.aquasanitas.si/


Nina Mažar, poslovodja prodaje medicinskih pripomočkov v  SANOLABOR: 

Z uživanjem vode iz Aqua Sanitas lažje premagujemo težave sodobnega časa. Vemo, da so vsi 
dejavniki, kot so stres, nepravilna prehrana, prevelika fizična aktivnost, različni napori in 
onesnaženost okolja, velik vzrok zakisanosti telesa in s tem tudi povzročitelji različnih 
bolezni. Pitje obogatene bazične vode iz Aqua Sanitas steklenice pomaga odpravljati 

zakisanost telesa, razstruplja telo, ga čisti, hidrira in nas ohranja zdrave in vitalne. Ker je naše 

telo  sestavljeno iz več kot 70 odstotkov vode, je zelo pomembno kakšno vodo pijemo! 

 

 

 


