


HIDUP SEHAT

BERSAMA OW



Kesehatan Umum



Cegah sebelum terjadi sakit





Kesehatan Umum

 Sel adalah unit terkecil dari

makhluk hidup.

 Sel yang akan menentukan

derajat kesehatan kita.

 Kelangsungan hidup sel

tergantung banyak faktor

 Faktor yang bisa kita kontrol 

adalah POLA HIDUP YANG BAIK.











15 PROSES PRODUKSI OW WATER

1. OZONATION PRETREATMENT

2. SEDIMENTATION

3. MANGANESE SAND FILTRATION

4. MACRO FILTRATION

5. MICRO FILTRATION 

6. CARBON FILTRATION

7. ULTRA FILTRATION

8. REVERSE OSMOSIS

9. OZONATION

10. OXYGENATION PROCESS

11. ACTIVATION MOLECULE (MreT)

12. ULTRA VIOLET RAYS 

13. ULTRA FILTRATION

14. BOTTLING & FILLING

15. PACKAGING





H2O(+x )  menjadi   H2O

1. SEDIMENTATION

2. MANGANESE SAND 

FILTRATION

3. MACRO FILTRATION

4. MICRO FILTRATION 

5. CARBON FILTRATION

6. ULTRA FILTRATION

7. REVERSE OSMOSIS



Dr Norman W. Walker, dalam salah satu bukunya tentang
masalah air, mengatakan bahwa orang yang minum air
dua gelas besar per hari dalam 70 tahun kehidupannya,
akan ada total 17.000 liter air. Dan jika tidak di saring ,
akan mempunyai cadangan mineral anorganik seperti
Kalsium Karbonat, magnesium dan mineral lainnya yang
tidak dapat digunakan oleh tubuh. Sebagian besar
mineral anorganik tersebut akan dikeluarkan dari tubuh
setelah diproses oleh ginjal. Ada yang dapat dikeluarkan
secara tuntas, tetapi bila tidak; hal inilah yang dapat
menyebabkan berbagai macam penyakit.

Dr Charles Mayo, Mineral yang dapat diserap oleh tubuh
adalah mineral organik yang biasa terdapat dalam
makanan yang berasal dari sayur , buah maupun daging
hewan.



❑ Uji dengan ELSA (1 - 3 menit)
Bandingkan antara 2 gelas berisi air yang berbeda 
Air biasa akan menjadi hangat dan berwarna (berbau)
karena mengandung logam berbahaya
Air yang baik tetap dingin, tidak berwarna dan tidak berbau

❑Ukur TDS air dengan TDS meter
Air yang baik tidak banyak mengandung zat padat terlarut 
TDS< 2ppm

❑ Biarkan AMDK terkena panas terik dan hujan 
selama beberapa hari

Air yang baik tetap jenih, tidak berubah warna, dan tidak berlumut

PENGUJIAN KUALITAS AIR



Extra O2 Processing

Pure Water 

= Molekul H2O

= O2

OXYGENATION

OXYGENATION

Juergen Process

Oxygen terkurung / tertanam kuat

di antara struktur molekul H2O 

sehingga tidak mudah lepas / memuai

Pure Water extra O2

H2O H2O + O2



• Oksigen diperlukan oleh sel untuk mengubah glukosa
menjadi energi.

• Energi inilah yang diperlukan untuk melakukan
beberapa aktifitas : aktifitas fisik, penyerapan
makanan, membangun kekebalan tubuh, pemulihan
kondisi tubuh.

• Kekurangan oksigen menyebabkan metabolisme tidak
berlangsung sempurna. Akibatnya tubuh terasa lelah,
pegal-pegal, mengantuk, kekebalan tubuh menurun
sehingga mudah terserang penyakit.

• Penelitian menunjukkan adanya peningkatan tekanan
parsial oksigen di dalam darah setelah minum air
beroksigen tinggi.

• Dengan meningkatnya parsial oksigen di dalam darah
maka bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan suplai
oksigen ke otak dll.



❑

❑Ukur dengan DO-meter
Alat ini akan menunjukan kandungan oksigen terlarut 
dalam air

❑Diminum langsung
Teguklah air minum biasa, lalu teguklah air yang beroksigen tinggi
Air yang baik dan beroksigen tinggi akan terasa lebih ringan dan segar

❑Uji dengan ikan
Isi botol penuh dengan air, masukkan ikan kecil dan tutup rapat
Bandingkan dengan botol yang diisi jenis air yang lain
Berapa lama ikan dapat bertahan hidup?.

PENGUJIAN KANDUNGAN OKSIGEN



AIR MURNI + O2 + MReT = OW

MreT
= Molekul H2O

= O2

Pure Water extra O2

OW Water



• Diproses dengan MReT System, yaitu proses aktivasi molekul
Hidrogen dan Oksigen dengan resonansi elektomagnetik sehingga
membentuk cluster H2O yang seragam dengan sudut 104,5 derajat
dan memiliki struktur molekul yang sama dengan struktur molekul air
dalam tubuh manusia.

• Dalam proses pembentukan air aktif (MReT system), gelombang
elektromagnetik dicetakkan ke dalam air sehingga membentuk
konfigurasi ikatan molekul air (hidrogen dan oksigen) bertambah kuat
dan seragam bentuk.

• Proses aktivasi air tidak menggunakan proses kimia namun
menggunakan proses fisika sehingga membuat OW Water ketika
dikonsumsi oleh tubuh untuk menjaga fungsi sel tubuh menjadi
sempurna.



PENGUJIAN AIR AKTIF

❑Tes darah dengan Miskroskop
Ambil contoh darah orang yang belum pernah minum air aktif
Lihat gumpalan darahnya melalui mikroskop elektron
Beri minum air aktif, tunggu minimal 15 menit, 
ambil contoh darahnya
Bandingkan hasil test darah sebelum dan
sesudah minum air aktif
Air aktif akan membuat sel darah bergerak bebas

❑Uji dengan rokok
Letakkan sebatang rokok di gelas yang berisi air aktif, tunggu min 1 jam
Air Aktif akan mengeluarkan aroma pada rokok, rasa rokok akan berubah
Isap rokok tersebut dan bandingkan aromanya dengan rokok biasa

❑ Menyerap Bau Kulkas
Masukkan 4 – 5 botol OW kosong dalam kulkas, dengan kondisi
botol dibuka tutupnya, maka bau kurang sedap dalam kulkas
akan berkurang. Ganti setiap seminggu sekali.

❑ Mengusir Tikus, Kecoa dll
Letakkan 4 -5  botol kosong yang sudah dibuka tutupnya diletakkan
dimana tikus, kecoa sering ada. Ganti setiap seminggu sekali.





Web perusahaan : http://www.ow-water.co.id 
Web Support : http://www.owsehat.com


