
MOJ STUDENEC 
 

                                                 hexagonal water system 
 
Kopičenje odpadnih snovi, ki jih telo s svojim delovanjem ne more izločiti povsem iz telesa, povzroča 

različne bolezni (prva znamenja so povečan holesterol, trigliceridi, krvni pritisk, sladkor v krvi, sečna 

kislina … do težjih bolezni) in pospešuje staranje. Odpadne produkte je zato nujno treba odstranjevati 

iz telesa. Telo samo to tudi nenehno poskuša narediti (skozi ledvice, jetra, črevesje, limfni sistem, 

pljuča, kožo.  Z leti ko se nabere preveč odpadnih produktov telo potrebuje pomoč pri razstrupljanju. 

Pri tem je dobra voda najbolj naravno in najbolj učinkovito sredstvo. 

 

Po podatkih (WHO) Svetovne zdravstvene organizacije redno pitje (dobre) vode lahko prep-
reči več kot 80% bolezni današnjega časa. Toda ni vsaka tekočina voda in ni vsaka voda 
dobra voda. Zelo pomembno je, da se zavemo, da razni sokovi in »industrijski napitki« telesu 
ne predstavljajo tekočine, temveč hrano oz. v primeru gaziranih in umetno obarvanih, slaje-
nih, konzerviranih… pijač le dodatno zakisanje organizma 
 
»Moj studenec« je naprava s katero si lahko vsakodnevno zagotovimo dobro vodo. Testirana 
je na Zavodu za zdravstveno varstvo, kjer so za kontrolo delovanja naprave uporabili vodo 
kar direktno iz reke Savinje v Celju ter jo še dodatno onesnažili z raznimi pesticidi in težkimi 
kovinami. Analiza vode iz naprave je pokazala odlične rezultate. Ne samo, da je taka  voda iz 
Mojega studenca postala zopet pitna, vendar  se je še dodatno obogatila   za organizem s 
pomembnimi minerali, kot sta kalcij in magnezij.  
 
Voda se prečiščuje temeljito in to na način, preces, kot se dogaja v naravi - počasi pronica 
skozi razne zemeljske mineralne plasti, se prečiščuje, bogati ter kot studenec zopet pride na 
površje. V “Mojem studencu” so mineralne plasti izbrane po najbolj znani idealni sestavi in 
zaporedju, kar omogoča še posebej učinkovito čiščenje in bogatenje vode.  

  
1. korak: Biokeramični kamen Vodo nalijemo v gornjo posodo, kjer je biokeramični kamen. 
Kamen vodo počasi začne vpijati, vendar pa pri tem ne prepusti nobenih delcev večjih kot 0,1 
um (primerjalno tisočkrat tanjše od lasu, oz. pol manjše od bakterije). Kar pomeni, da ne pre-
pusti nobenih  trdih delcev, raznih usedlin iz vodovodnih cevi (rje, azbesta idr.), naplavine, 
bakterije,... Deluje kot katalizator. Zaradi neprepustnosti trdih delcev, se kamen čez nekaj 
časa obarva glede na sestavo vode in raznih primesi v vodovodni napeljavi (odličen test, 
kakšno napeljavo imamo in kaj pravzaprav zaužijemo skupaj z vodo). Voda nato prikaplja do 
večplastne posode, kjer se mineralne plasti med seboj ločujejo s heksagonalno mrežo, preko 
katere voda pronica iz ene plasti v drugo.   
2. korak: Aktivni ogljik dobljen iz kokosovih lupin Tako pridobljeno aktivno oglje odstrani 
kancerogeni klor, THMs, organske kemikalije (fekalije), pesticide, svinec, neprijetne vonjave, 
barve...  
3. korak: Zeolite – Medical stone Zeolit je posebna vulkanska kamnina, ki se vedno bolj 
uporablja v medicinske namene in se imenuje tudi Medical stone (medicinski kamen). Kam-
nina je močan absorber težkih kovin (tudi živega srebra, kroma) in  bakterij, virusov, raznih 
detergentov, škodljivih kemikalij, kot so fenol, desolvati, herbicidi, pesticidi in drugih strupenih 
kmetijskih kemikalij, ki nam v današnjem času predstavljajo resno grožnjo kot povzročitelji 
težkih bolezni. 



4. korak:  Silicij Silicij je najpomembnejši mineral v strukturi našega planeta in živega orga-
nizma. Pomaga pri izgradnji čvrstih kosti in vezivnega tkiva, preprečuje prezgodnje staranje 
ter kardiovaskularne bolezni. Silicij v vodi odstranjuje kislinske komponente ter vrača pH rav-
novesje. 
5. korak: Biokeramične kroglice Biokeramične kroglice vodi dajejo kisik in minerale, predv-
sem kalcij, magnezij, kalij, katere telo nujno potrebuje. Voda je zato rahlo alkalna, kar ji daje 
tudi svežino in obstojnost 

6. korak: Mineralni kamenčki Ko se voda prekaplja skozi vse plasti, se zbere v spodnji 
posodi (10 l), kjer je že pripravljena za pitje. Na dnu posode je vložek z mineralnimi kamenč-
ki, ki vsebujejo tudi germanij, ki se danes vedno bolj uporablja v alternativni medicini.   Mine-
ralni kamenčki so visoko porozni, že pripravljeno vodo obogatijo s kisikom in preprečujejo 
razvoj mikroorganizmov. Vodi dajejo svežino in obstojnost. 
7. korak: Magnetizem Ko odpremo pipico voda steče skozi magnetni nastavek in se magne-
tizira. To vodo oživi, energizira oz. kemično gledano, vodi vrne pravo molekularno strukturo. 
Taka voda  energizira organizem, rože uspevajo vidno bolje, živali jo imajo raje.  

 
- odlično za kuho, obogati okus jedem, kavi, čaju, sokovom 
- praktično za pisarne, delovne prostore 
- izognete se napornemu prinašanju polnih in odnašanju praznih plastenk  
- občutno privarčevani denar glede na uporabo vode iz plastenk 
- idealno za vikende, zidanice, počitniške prikolice (dnevno svežo vodo lahko pripravite iz deže-

vnice, vodnjaka, zajetja...), za dopustovanje na obali, kjer vodo iz pipe lahko spremenite v 
“studenčnico” in se izognete napornemu prenašanju plastenk ter privarčujete kar nekaj evrov.   
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