
GEIONISEERD KANGEN WATER® VOOR OPTIMALE SPORTPRESTATIES

Bij het optimaliseren van sportprestaties komen aspecten aan bod zoals voeding, fysieke training, 
maar ook water drinken. Niet elk water is hetzelfde. Kangen Water® is het ideale work-out water 
voor sporters. Het is superieur aan kraanwater en gezuiverd (flessen)water. Ontdek de drie 
belangrijke eigenschappen van Kangen Water® voor meer gezondheid en vitaliteit.

KANGEN WATER®
I N  S P O R T S C H O L E N

www.vitalwater.nl contact@vitalwater.nl Mercuriusplein 1, HoofddorpCONTACT



OMDAT JE LICHAAM 
UIT WATER BESTAAT
Samen met zuurstof vormt water de basis voor het leven. 
50 tot 70 procent van het menselijk lichaam bestaat 
namelijk uit water en door voldoende water te drinken 
bevorder je het goed functioneren van ons lichaam. Drink 
daarom voldoende water, maar drink ook het juiste water.

OGEN 97% 
LONGEN 90% 
CELLEN 90% 
HERSENEN 87% 
BLOED 85%

NIEREN 83% 
SPIEREN 76% 
BOTTEN 22% 
VET 20% 
LEVER 80%



KANGEN 
WATER®

Het woord ‘Kangen’ betekent in het 
Japans ‘terug naar de bron’. Kangen 
Water® is water in zijn meest pure vorm. 
Het wordt door elektrolyse geïoniseerd, 
waardoor het zijn oorspronkelijke en 
gezonde eigenschappen terugkrijgt. 
Geïoniseerd Kangen Water® is vrij van 
negat ieve en ongezonde e lektro -
magnetische velden en is superieur aan 
kraanwater en gezuiverd (flessen)water.

Kangen Water® is kraanwater dat door 
f iltratie en ionisatie is omgezet in zacht 
smakend drinkwater met de juiste 
eigenschappen voor het lichaam. 

Het Japanse bedrijf Enagic brengt wereldwijd 
waterionisators op de markt die gewoon 
kraanwater omzetten in Kangen Water®. Dit 
systeem wordt inmiddels in ruim 300 zieken-
huizen in Japan gebruikt om patiënten van 
gezond en goed opneembaar water te voorzien. 

Wat Kangen Water® zo bijzonder maakt, zijn de 
drie eigenschappen: het zorgt voor een 
superieure hydratatie, het is alkalisch (basisch) 
en rijk aan antioxidanten. De combinatie van 
deze drie eigenschappen ondersteunt het 
zelfherstellend vermogen van het lichaam. 
Ideaal water voor (top)sporters en atleten. 

MADE IN JAPAN



.01
SUPERIEURE HYDRATATIE

Ontgiftend

.02
RIJK AAN ANTIOXIDANTEN

Anti-aging 

Preventief tegen ziektes  

Ontstekingsremmend

.03
ALKALISCH

Ontzuring van het lichaam 

Bloed rijker aan zuurstof

EIGENSCHAPPEN 
KANGEN WATER®

SUPERIEURE 

HYDRATATIE

RIJK AAN 

ANTIOXIDANTEN
ALKALISCH

BALANS

De combinatie van deze eigenschappen ondersteunt het 
zelfherstellend vermogen van het lichaam



EIGENSCHAP SUPERIEURE 
HYDRATATIE
KANGEN WATER® WORDT SNEL DOOR HET 
LICHAAM OPGENOMEN

Sporters die Kangen Water® drinken, hydrateren zeer snel tijdens en 
na een wedstrijd zonder hierdoor een zwaar gevoel in de maag of 
darmstreek te ervaren. Het water wordt direct opgenomen. Denk 
hier bijvoorbeeld aan de voordelen van optimale hydratatie tijdens 
de pauze van een wedstrijd. De sporter zal spontaan meer kunnen 
drinken zonder een vol gevoel te krijgen.  

In normaal flessenwater of leidingwater clusteren de H₂O 
watermoleculen samen in “pakketjes” van 15 tot 20 moleculen. Bij 
Kangen Water® zijn dat pakketjes van 5 à 6 moleculen. Dit geeft 
Kangen Water® zijn zeer grote biologische beschikbaarheid. Het 
water wordt sneller en beter opgenomen in het lichaam in 
vergelijking met gewoon water.  01

EIGENSCHAPPEN VAN 
KANGEN WATER®



EIGENSCHAP ANTIOXIDANTEN
KANGEN WATER® IS RIJK AAN ANTIOXIDANTEN

Bij oxidatiereacties in het lichaam kunnen vrije radicalen ontstaan, 
terwijl antioxidanten deze reacties afbreken. Een verhoogd gehalte 
aan oxidanten en onvoldoende antioxidanten in het lichaam 
veroorzaken oxidatieve stress.

Kangen Water® bevat antioxidanten. Deze neutraliseren de vrije 
radicalen die normaal schade aanrichten aan de gezondheid van de 
sporter. De antioxidantwaarde van Kangen Water® kan men meten 
met behulp van een ORP meter (Oxidation Reduction Potential). De 
ORP-waarde van Kangen Water® is wel 3 tot 4 sterker dan de beste 
antioxidanten zoals broccoli of spinazie.  

EIGENSCHAP
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KANGEN WATER®



EIGENSCHAPEIGENSCHAP ALKALISCH
KANGEN WATER® IS ALKALISCH EN HEEFT 
EEN PH WAARDE VAN 8,5 - 9,5
Zoals met de meeste dingen in het leven, begint een optimale 
gezondheid met evenwicht. Ons lichaam moet een pH-balans van 
7,365 handhaven, wat licht alkalisch is. Een pH-schaal wordt gebruikt 
om te bepalen of een stof zuur of basisch is. Op deze schaal is 7,0 
neutraal. Alles boven 7 wordt als alkalisch beschouwd en alles onder 
7 als zuur. 

Door het drinken van alkalisch Kangen Water® kan men verzuring 
vermijden. Sporters die Kangen Water® drinken ervaren dan ook van 
een beter herstel, afwezigheid van spierkrampen, stijfheid en 
blessures na extreme sportinspanningen. Kangen Water® bevat 
extra mineralen onder de vorm van Calcium, Magnesium, Natrium 
en Kalium. Sportdranken worden hierdoor overbodig. 
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KANGEN WATER®



MEEST 
GEAVANCEERDE 
MODEL

Hoge kwaliteitsstandaard 

Gebruiksvriendelijk 

Eenvoudig in onderhoud 

Duurzaam 

Energiezuinig 

Levensduur van 15 - 20 jaar 

5 jaar garantie

LeveLuk K8

Investering: 3660,-



ISO 
CERTIFICERINGEN

ISO 9001 
Internationaal erkende norm op het 
gebied van kwaliteitsmanagement.

ISO 14001 
Internationaal erkende norm voor 
milieu managementsystemen.

ISO 13485 
Internationaal erkende norm die 
bedrijven binnen de wereld van 
medische hulpmiddelen gebruiken 
om aan te tonen dat ze consistent 
aan eisen van klanten en de wet-
geving voldoen.

Enagic International is gecertif iceerd volgens 
ISO 9001, ISO 14001 en ISO 13485.



x

KANGEN WATER® 
EN SPORT
Bij de optimalisatie van de prestaties voor (top)sporters 
komen meerdere aspecten aan bod zoals voeding, 
fysieke training en uiteraard de hydratatiegraad van de 
sporter. Dit laatste aspect van hydratatie wordt dikwijls 
onderschat. Super hydratatie op cellulair niveau is 
topprioriteit voor het prestatievermogen van elke 
sporter. Kangen Water® is hét water bij uitstek om dit 
te realiseren. 



VOORDELEN 
SPORTERS

Beter prestatie- en uithoudingsvermogen 

Geen/minder uitputting na inspanningen 

Geen/minder spierkrampen of gewrichtspijnen 
door verzuring 

Sneller herstel na blessures 

Grotere elasticiteit en flexibiliteit van de spieren 

Verhoogt focus en concentratievermogen 

Optimalisatie mineraalstatus van het lichaam 

Verbetering van immuunsysteem



x
REDENEN OM KANGEN WATER® 
AAN TE BIEDEN

Sportschool biedt zeer hoge kwaliteit 
water aan voor leden. Goede service 
naar nieuwe en bestaande klanten.

KLANTENBINDING
Sporters die Kangen Water® drinken 
drinken, trainen beter, kunnen langer 
trainen en herstellen in een fractie 
van de tijd. Ze zijn flexibeler en 
hebben minder blessures.

VERBETERDE 
SPORTRESULTATEN

Goed te combineren met voedings-
programma’s. Voedingsstoffen worden 
beter opgenomen. Sporters kunnen 
een of meerder waterzakken (5L) mee 
naar huis nemen.

VOEDINGS- 
PROGRAMMA’S



pH 7.0pH 7.0 pH 6.0pH 6.0 pH 2.5pH 2.5

pH 7.0
Clean water Beauty water

pH 6.0
Sterk zuur water

- Sterk desinfecterend:  

doodt virussen en bacteriën

pH 2.5

- Innemen van medicijnen 

- Bereiding van babyvoeding

- De adstringerende 

eigenschappen van Beauty 

Water zijn effectief in het 

verstevigen van de huid. 

- Gebruik dit water na het 

wassen van je haar in plaats 

van een conditioner.

pH 11.5

Sterk alkalisch 
water

- Het heeft een sterk 

vetoplossend vermogen en is 

toepasbaar om vlekken te 

verwijderen en om mee 

schoon te maken.

pH 9.5

pH 9.0

pH 8.5

pH 8,5 / 9,0 / 9,5
Kangen water® 

Hexagonale structuur 

Rijk aan antioxidanten 

Alkalisch

}
}

- Bevordert de afvoer schadelijke stoffen in het lichaam  

- Bevordert de opname van energie uit voedingsstoffen 

- Geeft je een frisse en gezonde uitstraling 

- Vermindert de kans op botontkalking, jicht, reuma, etc.

5 SOORTEN WATER MOGELIJK



Fase 1: filtratie

Verwijdert lood, chloor en 
PFAS uit kraanwater

Actief koolstoffilter 

In de elektrolyseruimte vindt het 
ionisatieproces plaats. Daar bevinden 
zich 8 titanium elektrodeplaten met 
een platina coating. Om en om zijn de 
platen positief en negatief geladen. 
Op het moment dat water langs de 
platen stroomt, splitst het water zich 
in zuur en alkalisch water. Tijdens dit 
proces krijgt het alkalische water de 
drie gezonde eigenschappen.

Titanium elektrodeplaat van 
hoogwaardige kwaliteit

Fase 2: ionisatie

elektrolyse- 

ruimte

HET PROCES



EENVOUDIG AAN 
TE SLUITEN
De LeveLuk K8 van Enagic is het ideale apparaat voor 
sportscholen. Dit geavanceerde model is met een metalen 
diverter eenvoudig aan te sluiten. Een metalen opzetstuk wordt 
op de kraan gemonteerd. De watertoevoerslang leidt het 
kraanwater naar de ionisator, waar het water wordt gefilterd en 
door elektrolyse wordt geïoniseerd. Alle accessoires worden 
geleverd bij de LeveLuk K8. 



Resultaten in de weken dat men Kangen Water® dronk:

Toename van rode bloedcellen en toename zuurstoftransport 

Verbeterde functie van de energiefabriekjes van de cellen (mitochondriën)  

Afname van ontstekingscellen 

Verbetering van het immuunsysteem 

Toename aantal bloedplaatjes 

Afname van spierpijn 

Algemene toename van gevoel van welbevinden 

WETENSCHAP
Onderzoek in Amerika bij een groep gezonde mensen:  

Week 1 + 2    : Kangen Water® of kraanwater  

Week 3 + 4    : ze mochten alles drinken wat ze wilden  

Week 5 + 6   : Kangen Water® of kraanwater

Bron: Kangen Water, Scientif ic Study Results on the Benefits of Kangen Water in de Human 
Tissue Culture  and Living Human Volenteers - Dr. H.S. Filtzer, MD FACS



WAT KLANTEN ZEGGEN…
"Als personal trainer vind ik het belangrijk om 
verspreid over de dag veel water te drinken. Het 
liefst water dat gezuiverd is en alkalisch. Kangen 
water biedt deze eigenschappen. Daardoor 
ondersteunt het m'n herstel na een training en zorgt 
het ervoor dat ik de volgende dag weer maximaal 
kan presteren. Door voldoende Kangen water te 
drinken voel ik me elke dag energiek en vitaal. Het is 
jammer dat het drinken van zuiver en alkalisch 
water in de sportwereld vaak wordt onderschat.” 

Bisente Kenepa - Personal trainer & coach

Ik drink nu een jaar Kangen water en voel me al zoveel 
beter. Ook het sporten gaat beter. Ik heb veel meer 
energie en mijn klachten zijn nu gehalveerd. Er is zeker 
nog ruimte voor verbetering en daarom drink ik elke 
dag meer dan 2,5 liter. Ik heb geen last van een 
klotsbuik en dat is super! Je voelt dat je lichaam het 
water snel opneemt en dat het echt iets voor je doet.” 

Dominique van der Zanden - EMS personal trainer

"In het verleden hebben wij bij sporters gemeten 
wat hun permanente en acute verzuring was. Deze 
was bij sportieve mensen gemiddeld tot hoog. 
Kangen water geeft ons een effectieve mogelijkheid 
om de verzuring bij sporters aanzienlijk te 
verminderen, zodat zij beter kunnen presteren. Het 
lichaam wordt beter gehydrateerd doordat het 
water door zijn fijne structuur makkelijker je cellen 
binnendringt, daarmee kan een sporter top 
prestaties leveren. De vele vrije radicalen door 
intensieve sport worden geneutraliseerd door de 
hoge aanwezigheid van antioxidanten. Tot slot 
krijgen sporters een plattere buik doordat de 
darmen beter gaan functioneren en houdt men 
door de betere hydratatie minder vocht vast. Dit zie 
je terug op de enkels, buik en taille. Wij bij Yvolution 
next level Training gaan voor het beste, dus ook voor 
het beste water. Kangen water.” 

Yvolution next level Training



”Sinds ik Kangen water drink, heb ik geen last meer 
van constipatie. Ik heb ook gemerkt dat mijn huid 
minder droog is, ik val gemakkelijker in slaap en ik 
heb niet meer zo vaak hoofdpijn als voorheen.” 

Mishna Perle

”Ik merkte gelijk dat ik het makkelijker dronk en 
mijn kinderen gingen uit zichzelf meer water 
drinken. Het water heeft me goed ondersteund 
tijdens een fasting dieet.” 

Diana Buskens - voetreflexoloog

”In mijn geval heeft het mijn gezichtsvermogen 
bevorderd, ik voel me energieker en ben scherper in 
mijn hoofd. Ook zijn al mijn bloedwaarden aanzien-
lijk verbeterd.” 

Michael van Praag - oud voorzitter KNVB en Ajax

”Altijd al ben ik bezig met een gezonde leefstijl. Alleen 
kreeg ik de ontstekingen niet uit mijn lijf. Totdat ik 
Kangen water ging drinken, al heel snel verdween de 
pijn en het kwam niet meer terug. Ook mijn eczeem 
is weg.” 

Gonny de Wit - Eigenaresse Identity Haircare

”Mijn reumatoïde artritis is stabieler dan ooit tevoren. 
Op schaal van 1 tot 10 is de pijn nu 2, voorheen was dat 
8. Als ik een dag geen Kangen Water drink, neemt de 
pijn weer toe.” 

Marry Bos

”Voorheen had ik 1 keer in de 3 á 4 dagen ontlasting. 
Sinds ik Kangen water drink heb ik dat soms wel 2 
keer per dag. Voor mij is dat een hele opluchting. Ook 
ben ik van het opgeblazen gevoel af waar ik vaak last 
van had.” 

Martin Smits

WAT KLANTEN ZEGGEN…



WAT KLANTEN ZEGGEN…
”Mijn huid is beter gehydrateerd, mijn haar glanst 
meer, mijn nagels zijn sterker en ik herstel sneller na 
het sporten.” 

Erna Schouten

”Het drinken van geïoniseerd water vinden wij in het 
Pharos gebouw belangrijk, omdat het een 
vitaliserend effect heeft op je lichaam. Mensen die 
zich vitaal voelen, worden productiever en hun 
ziekteverzuim neemt af.” 

Xander Meijer - medeoprichter The Farm Kitchen

”Ik drink het nu een aantal maanden en wil niet 
meer anders. Mijn huid is beter, ik voel mij beter 
(fysiek en mentaal) en heb minder last van kleine 
‘kwaaltjes’.” 

Rochelle van der Drift 

”Rond mijn dertigste kreeg ik last van jichtaanvallen in 
mijn voeten en heb jarenlang pillen geslikt. Toen ik 
eenmaal Kangen water ging drinken, heb ik de 
medicatie langzaam afgebouwd. De jicht is niet meer 
terug gekomen.” 

Hans Hogers - Heemborgh Makelaars Nieuw-Vennep 

”Al na een korte tijd merkte ik dat ik fitter en helderder 
ben, geen last meer heb van mijn maag en ik hoef er 's 
nachts niet meer drie keer uit. Alleen al daardoor slaap 
ik beter.” 

Astrid Goseling - Voicus

“Sinds ik Kangen Water drink, voel ik me mentaal 
helderder en heb daardoor meer energie en focus 
gedurende de dag. Voor mij is dat onbetaalbaar.” 

Janita Naaijer - Alignment coach



WATER EXPERIENCE

Leer, ervaar en ontdek in 45 minuten wat Kangen Water® voor je 

gezondheid kan betekenen: 

Wat het belang is om dagelijks voldoende water te drinken 

Welke eigenschappen verschillende gangbare soorten drinkwater, frisdrank 

en sportdrank bevatten 

Wat zijn de eigenschappen van Kangen Water® en welke voordelen hebben 

ze voor je gezondheid 

Welke vele voordelen Kangen Water® biedt voor sporters 

Hoe je groente en fruit eenvoudig en snel pesticidenvrij en smaakvoller kunt 

maken. Proef zelf het verschil!

Mercuriusplein 1 
2132 HA Hoofddorp 
Tel. +31 642231086

PROBEER HET ZELF EN ZIE EN ERVAAR HET VERSCHIL

contact@vitalwater.nl 
www.vitalwater.nl 

Marjanne Bulk

mailto:contact@vitalwater.nl
http://www.vitalwater.nl

