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Наукова інфотека

ТАЄМНИЦЯ "ЖИВОЇ ВОДИ"
Схоже на те, що українські
вчені розкрили таємницю "жи
вої" води.
Винаходити
велосипед не довелося: все
геніальне, як завжди, просте.
Відомий німецький фізик і
фізіолог Еміль Дюбуа —
Реймон стверджував, що наш
організм — це "одухотворена
вода".
Дійсно,
організм
людини на 80 % складається з
води, і зморшки на старіючій
Тетяна Печончик
шкірі з'являються від того, що
журналіст
він поступово втрачає воду.
Інформаційного
агентства новин
Де ж знайти панацею від
УНІАН
старіння? Деякі вчені стверд
жують, що еліксир молодості і здоров'я — це…
звичайнісінька вода (!), а для того, аби якомога
довше залишатися молодим, треба випивати 5 —6
склянок води щодня. Проте, якщо ви — мешканець
урбаністичної забрудненої зони, навряд чи
вживання такої кількості питної води "зпід крана"
додасть вам здоров'я.
"Тяжкі метали, продукти корозії, солі, сполуки,
що утворилися при знезаражуванні води хлором,
радіонукліди, а в промислових зонах ще й домішки
нафти, діоксану фенолу, а також вірусні та
бактерицидні забруднення — все це міститься у
воді, яку вживають українці — говорить В. Плітін. —
У деяких регіонах кількість шкідливих та отруйних
речовин, що потрапляють у воду, перевищує норму
в десятки, сотні, а в деяких регіонах — і в тисячі
разів".
Тому наразі гостро постало питання, як забез
печити населення України високоякісною питною
водою. На думку українських учених, один із шляхів
вирішення цієї проблеми — виробництво "талої"
води ( такою водою, збагаченою водневими
зв'язками між молекулами і підвищеним вмістом
кремнію (1 мг на 1 л), свого часу лікували хвороби
шахтарів). За два з половиною роки вітчизняні вчені
освоїли технологію її виробництва без традиційної
зміни агрегатних станів.
Вперше спробували виробляти "живу" воду в
Житомирській області, яка після аварії на Чорно

бильській атомній електростанції стала однією із
найбільш забруднених областей України. Тоді
Президент Національної академії наук України Б.
Патон запропонував Г. Бердишеву — російському
спеціалісту з питань виживання людини в
навколишньому
забрудненому
середовищі,
доктору медичних та біологічних наук — переїхати в
Україну "рятувати український народ від радіо
нуклідів"
Під керівництвом Г. Бердишева,
спеціально для Житомирщини були розроблені та
виготовлені дві очищувальні установки
—
"Криничка" та "Каскад", котрі давали можливість
отримувати абсолютно чисту, структуровану, цілю
щу питну воду, яку назвали "талою".
Не будучи талою в прямому значенні цього сло
ва, ця вода має всі властивості такої. В процесі її
виробництва спочатку відбувається первинна
очистка "звичайної" води фільтрами, вкритими
шарами прополісу, воску та живиці. Конструкція
установки має також структуратор — прилад із
двома різнополярними магнітами, завдяки яким
вода змінює свою первинну структуру і збага
чується киснем. Наступний, найголовніший етап
очищення — це обробка за допомогою мінералів:
кварцу, гірського кришталю, родоніту. Завдяки такій
обробці вода набуває якостей саме талої.
"Тала" вода пройшла апробацію в медичних ус
тановах МОЗ України і в клініках. В Інституті
онкології навіть провели випробування дії "талої"
води на заражених смертельною формою раку
мишах, в результаті чого миші залишилися жити. А
за рік використання "талої" води в дитячих
інтернатах не було зареєстровано жодного випадку
захворювання на гепатит чи кишкові інфекції.
Як зазначають фахівці, за всіма параметрами (в
списку їх 51), за якими тестують воду, показники
"талої" води набагато кращі, ніж водопровідної.
Але, на жаль, такою водою через систему
водопроводів не можна забезпечити великі міста:
при контакті із залізом "тала" вода втрачає свої
цілющі якості. Тому спеціально для тих, хто хоче
мати мініапарат для отримання "живої" води в
домашніх умовах, була розроблена установка
"Криничка", яка виробляє 5 тис. л води і
розрахована на 3—4 роки безперервної дії.

Контакти з виробниками талої води:
ТОВ "Тала Вода". Адреса: 10004, Житомирська обл.,
Житомирський р н, с. Довжик, вул. Лiсова, 18.
Телефон: +380 (412) 40 —13 —41
Факс: +380 (412) 42 —06 —65

Основні напрями діяльності:
Виготовлення обладнання для доочистки водопровідної та артезiанської води.

