బేభు

ఎల్ల పృడా

తృటంచడంల్ో,

ఄతుూ

ఄంతమాతీమ

రభాణాల్ు

ఖయచు కు తగిన ఈతృతే
ు ల్ు ఄందంచటభుల్ో

భమిము రటకూ కవల్ళన

మిశుామల్ు కనఽగొనఽటల్ో భా

వితుయోగదాయచల్ కు ఄతయంత దగగ యగ ఈంటృ తుమాణాతాక

తూట

వుదదీకయణ మికమల్ు యౄకల్ృన, రణాయక, ఆంజతూమింగ్ రమితో
కయౌళ తు భా వితుయోగదాయచల్ కు భంచి అమోగయకయబైన తూయచ
ఄందచఽటకు రమతూం చేసు ానే ఈంటునాూభు. అ రమతూం ల్ో
ఫాగంగ

భా

వితుయోగదాయచల్కోసం

కొతుూ

విషమాల్నఽ

తెయౌమజేమ తల్చఽకొనాూభు.

I.

మానవ శమీరం కోసం కావలసిన ఉత్త మబన
ై తూరు ఏమిటి ?
ఄద R.O తూమ ?, Distilled తూమ ?, ఄమతూకయణ తూమ ?,
ల్ోఫావపల్ల్ోతు తూమ ?, ల్ేదంటే కొండల్ల్ోతు తూమ? ఆవి ఄతుూము
భన కుల్ాభ తూట కనూనఽ బేల్ ైనవి, తూమే ల్ేతు చోట భే తూయచ
ఄభననఽ యచరల్ేదఽ, ఄద మీయచ ఎటువంట తూయచ కోసం
చాసఽునాూభనేదాతు మీద అధాయడు ఈంటుంద.
శూధాయణభుగ తారగే తూయచ (రంచరయు ంగ గణతూమంగ
తమిగితృో తేంద) ఄనే విషమం మీద అల్ోచిళతు



తూట వితుయోగదాయచల్కు 100% సఴచుబైన తూమే ముదట ల్క్ష్యం.



ఄభతే

తూటల్ోతు

భయౌనాల్నఽ

తొల్గించఽట

ఄనఽనద

ూమిు

మిశుాయం కదఽ. ఄద సగం మిశుాయబే.


అమోగయతుకూ బయచగైన తూటతు తృ ందటభనేద మిగతా భుఖయబైన
విషమభు
ఄనేక భంద తుపణుల్ు కనషర్ తురయణల్ో ఫాగంగ శమీయభుకు
రయమాభభు కనూనఽ, సమైన ఫయచవప విషమభు కనూనఽ, రయద
తురయణల్ో ఫాగంగ తుయంతయం తూటతొ కయౌగే అమోగయ రయోజనాల్
గుమించి

రజల్కు

ఫో దన

చేసు ానే

వపంటాయచ.

ఇ

సంక్షేభ

కయయకరభభుల్ో నాణయత అమిికయణ (quality hydration) ఄనఽనద
ఄతయంత భుఖయబైన ఄంశభు, భమిము చాల్ ఈయోగకయబైనద.
భన శమీయభు సఽభాయచ 70% తూటతోనే ఈంటుంద భన
శమీమతుకూ కవల్ళన సగం శకూు రతిమోజు
గుండా నే వసఽుంద.
జీవకూరమ

(cell

భనం తారగే భంచి తూయచ

తూయచ భానవ శమీయభుల్ో మునూ కణాల్

metabolism)

కు

కవల్ళన

తృో షకల్నఽ

(nutrients) యరణా చేసు ా ఈంటుంద. భమిము కణాల్కు నషట ం
కయౌగించే వయయి దామిల్నఽ తొల్గిసు ఽంద. ఆద భానవ శమీయభుల్ో
తృ ందఫమిచిమునూ
భమిము

జీవ

వయమిల్నఽ,

విషదామిల్నఽ

యశూమతుకదామిల్నఽ

ఫమటకు

ంపటకు

సశృమడెతేంద. భనల్ో చల్ాభంద ఄతితకుావ తూయచ తారగుట
వల్న, తూటకూ ఫదఽల్ు శూో డా, కప఼, కల్ డుంర క్సష, భమిము తూట
ఱతభు ల్ేతు (ఄద ండెల, కయగమల్ు కతూ) అశృయ దామిల్నఽ
తీళకొనఽట దాఴయ తుయా య్కయణ (dehydration) ఄనే దదయఘకయౌక
రయధఽల్ ఫామిన డెత ఈంటాయచ. మోజురమీ రయమాభం భమిము
శూధాయణ శమీయ విధఽల్ు దాఴమ

కొతుూయ్టయల తూటతు కోల్ోృతాయచ.

భనభు తారగే తూట నాణయతతో తృటు మిభాణభు కడా భుఖయబే .
అమోగయకయబైన తూటకూ గల్ భూడె భుఖయబైన ల్క్ష్ణాల్ు

1. అకసషజతూకయణ/రతిక్ష్కమితుసంఫావయ
(oxygenation/antioxident potential)
2. సాక్ష్ా కల సటమింగ్ (micro clustering)
3. క్షాయత (alkalinity)

1. ఆకసీజతూకరణ

/

ప్రతిక్షకామితు

సంఫావయ

(oxygenation/antioxident potential) : తూటల్ోతు అకూషజన్
ఱతభు నఽ సంతిు కయభుగ ంచఽ రకూరమ నఽ అకసషజతూకయణ /
రతిక్ష్కమితు

సంఫావయ

(oxygenation/antioxident
potential) ఄంటాయచ. భానవ
శమీయభు తో సశృ ఏ వయవసి
కు

ఄభననఽ

అకూషజన్

తో

రకూరమగ
అకూషజన్
తూట
జీవితాతుకూ

భదీ తే

ల్ుకుతేంద.

ఄదనంగ
చికూతష

చేళత

సాచించవచఽు.
శమీయభు

యొకా

శూభముాతుూ

ంచి

అకూషజన్

తూటకూ

యచచితు

జతచేసు ఽంద.
ఆటవల్కల్భుల్ో కొతుూ రటర్ ఫాటల్ కంతూల్ రయచ,
తూటయొకా నాణయత ంచటాతుకూ తూట ఈతృతే
ు ల్ల్ో అకూషజన్ శూిభ
సంనూంగ ంచి ఇ వయవసి నఽ ఄభివిదు చేఱయచ.
అభలజతుతో భమిము అభలజతు సభిదు

తూటతొ రతేయకంగ

సంతిు అకూషజన్ శూిభ విసు మించేందఽకు రతేయక మాజభానయ
దు తేల్ు ఈయోగించి చికూతష చేశూు యచ, ఆద భామాట్ ల్ో క
నాతన అల్ోచన. ఏ విదంగ ఐతే శీతల్తృతుమాల్ కంతూల్ు
సంతిు కయన్ డెైమాక్షైడె జోడుశూు మో ఄదే భాయగ ం తృో యౌఈంటుంద.

ఄదనప అకూషజన్ ఄనేక రయోజనాల్ు ఄందసఽుంద. రధాన
రయోజనాల్ు:


ఄదనప అకూషజన్ వితుయోగం వల్న శమీమతుకూ నేయచగ ఱోషణ దాఴమ
అమోగయ సఽళియల్క్ష్ణాల్కు ఈయోగడెతేంద.



రయమామం, కసరడల్ు అడే సభమంల్ో శమీమతుకూ hydrating
ఄవసయం.

ఄటువంట

సభమంల్ో

రేగంగ

మికవమీ

కూ

ఄనఽభతిసఽుంద.


ల్ాకూటక్స అభల తుం (ఄంతయగ త కండమల్ భంట) తగిగసు ఽంద భమిము
ముతు ం రదయవన ఈతృతిు ంచఽతేంద.



తూటల్ోతు బయచగైన అకూషజన్ యకు ంల్ోతు జీవ వయమిల్నఽ, శమీయ విదఽల్
ఈతృతేల్నఽ, అకూషజన్ ఄధక శూిభల్ో సఽల్బంగ అకసషకయణం
దాఴమ తగిగంచవచఽు.



ఆద రఫావవంతంగ విషూమిత దామిల్నఽ చయాం, భూతరం దాఴమ
రేగంగ భమిము సఽయక్షుతభుగ తొల్గింపనకు ఄనఽభతిసఽుంద.



తూటల్ోతు అకూషజన్, మోగతుమోధక శకూుతు, ఄనేక అమోగయ సంఫందత
మిళి తేల్నఽ బయచగుయచటాతుకూ ఈయోగడెతేంద.



విషూమిత,

ఄతయంత

రభాదకయబైన

రయధఽల్ు

శూధాయణభు

కవడాతుకూ, విష యచగుదల్నఽ తగిగంచి దదయఘకల్ రయోజనాల్కు
ఈయోగకయబైనద.



శమీయం ముతాుతుకూ శూధాయణ అమోగయతుకూ, శమీయ విధఽల్నఽ బయచగు
యచసఽుంద,

శమీయ

విషూమితభునఽ

తగిగసు ఽంద,

శమీయభుల్ోతు

వయమిల్ తొల్గింపనఽ బయచగుయచసఽుంద.


ఆంకోచినూ రయోజనం, తూట యొకా ళల్ౄ జీవితం తృ డుగించి,
ఄసభయు రము యఴిత సఽక్ష్ాజీవపల్నఽ యగడం, తదాఴమ శమీయ
కల్ులతం తుమంతిరసు ఽంద.
Joseph Tyls, MSc, Phd, దాదాప 20 సంవతషమల్ నఽంచి తారగే
తూట టెకూల్జీల్ో భుందంజల్ో ఈనాూయచ. ఄతనఽ ఄధఽనాతన
రటర్ ళైనసషస్ మీళర్ు ఆతుటిటృయట్ యొకా క సబుయడె, భమిము
1997 ల్ో ముదట ఴైర్ తృరణరమువప తాగు తూట వయవసి
ఄభివిదు ల్ో ఄతనఽ ఈనాూయచ.
ఄతతు శూ ంత ఄనఽబవభు ల్ో సభిదు అకూషజన్ గుమించి ముదట
కభమిశమల్ రటర్ ళసటం నఽ తుమిాంచాడె, దాతు తయచ “Living
Essence Water,” ఄతనఽ 1994 నఽంచి తూటతో అమోగయ సంఫదత
సభసయల్ గుమించి భాటాలడేరడె. 1996 ల్ో టెకషస్ ల్ో ఄడాఴన్ష
రటర్ ళైనసషస్ ళంతృో ళమం వదీ ఄతనఽ, రటర్ టెకూల్జీస్ యొకా
తదఽమి మిణాభం గుమించి భాటాలడాయచ. తూట పనమిూమాణమీద
కేందదక
ర ితం, శూృ ఄనఽవయు నాల్ కోసం దాతు

యొకా రసైదయం,

ఄంఱల్నఽ విసు మించేందఽకు గనఽ భాటాలడాయచ. ఄతనఽ తన మోజురమీ
చయయల్ల్ో అకూషజన్ తూయచ తీసఽకొనాూయచ, సభయి వంతబైన వయతిమేక
కల్వయవధల్ో అకూషజన్ తూయచ చాల్ ఈయోగడుందతు ఄనాూయచ.
ఄతనఽ రయోజనాతుూ సృషట ంగ గభతుంచాయచ, భమిము అతూటతు
తారగే ఆతయ వయకుుల్ు నఽండు కడా తేడా భమిము తుజబైన
ఄనాబూతి గుమించి చెతృృయచ.

2. సాక్ష్ా కల సటమింగ్ (micro clustering) : తూట ఄణువపల్ు
సభూశృల్ు గ కకుండా కే ఄణువప గ వచఽుటనఽ సాక్ష్ా కల సటమింగ్
ఄంటాయచ.
కుయాభ

తూయచ

భాభూల్ుగ

12-14

ఄణువపల్ుగ చాల్ దీ
సభూశృల్ుగ
ఈంటాభ. ఄమతూకయణ
రకూరమల్ో తూట సభూశృల్ ఫంధం విచిునూం జమిగి 5-6 కల సటర్ గ
పనఃతుమాణం జయచగునఽ. ఇ చినూ మిభాణం గల్ తూయచ భమింత
సఽల్ువపగ శమీయం సఽ఼మిమర్ అమీీకయణ (superior hydrate) కమిగి
తృో భేల్ా చేసు ఽంద, భమిము అభల ఘనవయమిల్నఽ కమిగించి ,
శమీయంల్ో తయచకు తృో భన విష దామిల్నఽ ఫమటకు ంపటకు
సశృమడెతేంద.

మీయచ దృకతో ఈనాూమ!
ఎటువంట

ఄనఽభానభు

ల్ేకుండా తూయచ చాల్ భుఖయబైన
భనకు

ల్భించే

తృౌలటకశృయం,

ఆంకఆద తయచా గ తుయల క్షాయతుకూ
గుమికఫడెతేంద,

భానవ

శమీయంల్ో రేమే ఏదెైనా తృో షకల్ు
ల్ేకుంటే

భతుల

నసల్ల్ు

సంవతషమల్ు జీవించవచఽు, కతూ తూయచ ల్ేకుండా కొతుూ మోజుల్ు
భాతరబే జీవించవచఽు. ఱసు ర
ర ేతుల్ు తూటకూ మండో మయంక్స ఆచాుయచ.
ముదటద అకూషజన్.

తూయచ శమీయ విధఽల్ల్ో కసల్కతృతర తృో లసు ఽంద. భమిము శయమీమతుకూ
కవల్ళన యకు రసయణకు, కండమల్కు, కణాల్కు, ఄవమరల్కు
కవల్ళన అకూషజన్ రసయణ చేముటల్ో రధానఫాగం తృో లసు ఽంద.
తూయచ జీవయశూమన చయయల్, జాభంట్ సయళత, తృో షకల్ు డెయౌవమీకూ,
వయముల్నఽ తొల్గింపకు, రేడు రయు భమిము ఈశుోో గరత తుమంతరణ
చేముటల్ో క శూయఴతిరక భాధయభం. కతూ చాల్ాభంద రజల్ు
తుయా యౌకయణ

(dehydrated)

డెతఈంటాయచ.

డాకట ర్

దాఴయ
ఎ్ 

ఄనామోగయం

ఫాతాాంగసయౌ్ా

ఫామిన
(Dr.

F.

Batmanghelidj) తన పసు కం “Your Body's Many Cries for
Water” ల్ో దదయఘకయౌక తుయా య్కయణ (chronic dehydration) దాఴమ
ఎతుూ రయధఽల్ు అతృదంచఫడవచఽు, ఏవిధంగ కవల్ళనంత తూటతు
తారగవల్ నఽ, భనకు భుఖయబైన తృో షకమి తూయచ ఇ యకబైన అమోగయ
అందో ళనల్ు

మిశుామల్ు

తురేదంచాడె.

భనభు

శమీమతుకూ

తగినంత తారగనపడె శమీయ రకూరమ తుదానభు, ఎల్ కోటీల్ ైట్ష భమిము
తృో షకల్ు యరణా సమిగ ఈండదఽ, కణాల్ తుతీయచ తగిగతృో తేంద,
శమీయ ఈశుోో గరతల్ు కషట తయభు ఄవపతాభ, భమిము కూడలూల్ల్ో
వయమిల్ు సభయి వంతభుగ తొల్గించవప కఫటట విషదామిల్ు
కల్కరబేణా యచగుతాభ.

౩. క్షారత్ (alkalinity)
తూటి క్షారత్ అనునది ఎంత్ ఆమలము ను త్టసీీకమిస్త ారు అనేది.
తూటికి ఏదైన మారుులు చేయాలంటే అది pH value నఽ తగిగంచడభు
కతూ ంచడభుకతూ జయచగుతేంద, క్షాయత తూటల్ోతు ఄకలాక pH
భాయచృల్నఽ, దాతు జీవితభునఽ కతృడెటల్ో క ఫపర్ ల్ాగ
తుచేసు ఽంద. ఇ శూభయి ాభు ఄభలభునఽ, ల్ేక H+ ఄమానల
తటసు కు, మాళ్ వయశం సంబవించిన తృరంతాల్ల్ో రతేయకభుగ
భుఖయబైనద.

తారగుతూటల్ో క్షాయతఴం గుమించి
తూట

క్షాయతఴం

తూటల్ో

ఴైడారకైషడెల,

ఫైకమోనేటు ల్ు కట ల్ేదా ఄనేక

కమొనేటల ు

భమిము

ఄమానఽల్ు ఈండటం వల్న

కవచఽు. గత కథనాల్ు చమిుంచినటు
ల గ, ఴైడారకైష్ ఄమానల గఢత
చాల్ా తకుావ ఄభనా, ఎల్ల పృడా తూటల్ోనే ఈంటాభ. ఄభతే
సహజ తూట సయపమల్ో ఴైడారకైషడల

గణతూమబైన శూందరతల్ు

ఄశూదయణం, కతూ కొతుూ తుమిీషట యకల్ చికూతష దాఴయ ఈండవచఽు.
తూట క్షాయత ఄంటే
అభలం

యొకా

శూభయి ాంనఽ
తటసు ం
చేమడంగ
తుయఴచించవచఽు.
ఴైడారకైషడెల
తూటల్ోతు

క్షాయ

దామిల్ుగ
ఈంటే. ఄద వగయచ యచచి దాఴమ గుమిుంచవచఽు, ఄద రసు వంగ
ఎయచప యౌటాస్ తర్ నఽ తూల్ం భాయచట దాఴయ గభతుంచవచఽు.

తౄళతౄటు
ల
భమిము

ళయౌకేట్ష

ఄయచదఽగ ఆంట గణతూమబైన

మోతాదఽల్ోల సహజ సయపమ గ కతుశూు భ. ఇ అమనఽ
ల కయౌగిన
కంతృౌం్ష వివిధ యకల్ తూట వుదీ రకూరమల్ల్ో రడవచఽు. క్షాయత
మిత శూందరతల్ు అభలభు నఽ తితురేము రఫారల్ు సభతేల్యంగ
ఈండాల్తు

చాల్ా తూట సయపమల్ో కోయడం జమిగినద. ఄభతే

మితిమీమిన మిభాణాల్తో సభసయల్కు కయణభవపతేనాూభ. ఇ
అమనఽ
ల ప఼ర గ తూటల్ో ఈంటాభ, కతూ కయౌశమమ్, బగీూలమం
భమిము శూో డుమం ల్ేక తృ టాలమం కటమానఽ
ల రమి క ంటయచల గ
ఈండగల్ుగుతాభ. మీయచ ఫహుఱ క్షాయత మిళి తి తు గభతుంచల్ేయచ
ఎందఽకంటే దీ సంఖయల్ో ఫైకమోనేట్ట్ ఈనూపృడె. ఫొ తిు గ చినూ
ముతు భుల్ో

కడా

కమోనేటట ేస్,

ఴైడారకైష్

అయోనఽ
ల

ల్ేక

తృో వటాతుూ వియచదీ ంగ గభతుంచి ఈండాయౌ. ఫల్బైన అల్ాయ్న్ తూయచ
ఄబయంతయకయబైన "శూో డా" యచచి ఈంటుంద. ఄతయంత ఖతుజాల్ు
కయౌగిన క్షాయత తూయచ కడా చయాం తృో డుఫయడాతుకూ కయణభవపతేంద.
ఎందఽకంటె రసు వంగ చయాం ల్ోతు నానసల్నఽ కడా తొల్గిసు ఽంద.
మివర్ష ఄసాళస్ (Reverse Osmosis) ళసటం దాఴయ క్షాయత
యొకా సభసయల్నఽ తొల్గించవచఽు. తూటల్ో కమిగిన ముతు ం ఘన
దామిల్నఽ (Total Dissolved Solids), రేమే తూట సఽదీ మికమల్
దాఴయ కడా ముతు ం ఘన దామిల్నఽ తొల్గించవచఽు. కతూ ఄర్.
ఒ . (Reverse Osmosis) ళసటం తో తృో యౌళతు , ఄవి కొంతవయకు
గిహ వితుయోగతుకూ తకుావ ఈయోగడతాభ . ఇ దు తేల్ు
ళతఴదనం (Distillation) భమిము విఖతుజీకయణం (Deionization)
ఄంటాయచ. తూట చికూతష ఄనేక ఆతయ దు తేల్ు క్షాయత తొల్గిసు ఽంద ,
కతూ ఇ దీ తేల్ గిహ ఈయోగం కోసం సంతిు కయబైన కదఽ.
తారగు

తూట

మిశరభల్ల్ో

విదఽయదఴఱలలషణ

(Electrolysis)

ఈయోగించి అభలభు భమిము క్షాయత రేయచ చేమఫడునద.

ఆద

బగీూలమం భమిము కయౌశమమ్ అమనఽ
ల సంఫవించే సహజ
విదఽయదఴఱలలషణ దాఴయ జయచగుతేంద.

PH నఽ గరఴించఽట:తూటయొకా ఄభలతఴం, క్షాయతఴం ఄనే ఫావన రట యొకా pH
శూిభ మీద అదాయడు ఈంటుంద. కఫటట pH మీద క తృరధమిక
ఄవగహన ఈండటం ఎంతో ఄవసయం. PH కేవల్ం ఴైడోర జన్
ఄమానఽ
ల గఢత యొకా కొల్త భాతరబే. తుజాతుకూ , ఎకోరతుం "pH"
కోసం చినూ

“ఈదజతు యొకా సంఫావయ " “potential of

hydrogen”. ఄద ఎకుావ దరవ pH ఄంటే తకుావ

ఴైడోర జన్ ప఼ర

అయోనఽ
ల , భమిము తకుావ దరవ pH ఄంటే ఎకుావ ఈచిత ఴైడోర జన్
ప఼ర ఄమానఽ
ల . వన్ pH మూతుట్ ఄమాన్ గఢత దమటల భాయచృ
రతితంతసఽుంద.

ఈదాహయణకు: PH శూిభ 0 నఽండు 14 ఈంటుంద, భమిము pH 7
తటసి బైనద. pH ల్ రసల్ 7 కనాూ తకుావ ఈండు, అళడుక్స గ ఈంటే
ఄద ఫాయటమీ అళ్ కు ఈదాహయణ. 7 ైన pH రయల్ుయ ఄద క్షాయత
(or basic),

బూమి మీద సహజ తూటల్ో 6.5 నఽంచి 9.0

మిదఽల్ల్ో pH రయల్ుయ ఈంటుంద, ఄద చఽటృ
ట
ఈనూ భటట
భమిము విక్ష్, కల్ానఽగుణ రసైవిధాయల్ు భమిము రతావయణం,
భమిము సాయయకంతి మోజు రమి సృందనల్ు కడా సభమభు,
మిసమల్ మీద అధాయడు ఈంటుంద. భానవ కయయకల్ాతృల్ు విష
తృమిఱరమిక

కల్ుషయ

ఫాయమేజి

నఽంచి,

తూట

యొకా

pH

రఫావితభౌతేంద. క విదాయ రసఫైషట్ రకయం “Water on the

Web” రకయం, "తూట కల్ుషయం ఄద ఄధక ఱైవ భమిము ముకాల్
యచగుదల్

కు

కయణభవపతేంద.

ఈశుోో గరత

ల్ేదా

ఄదనప

తృో షకదామిల్ు పయౌతంగ, pH శూిభల్ు యగడం కల్ుగుతేంద.
ఄభనృటకూ pH ల్ోతు చినూ చినూ భాయచృల్ు జల్ జీవితం మీద
రతయక్ష్ంగ రఫావం చాత ఄవకశంల్ేదఽ.

PH సంత్ులనం యొకక తృారముఖ్యత్:
మీరు చాలా ఆమలమతు ఫావిసుతనాామా?

బైల్డ్ ఆమల ిత్తం వలన ఇటు వంటి సమసయలకు దామితీసుతంది
అవి :


ఫయచవప యచగుట, సా
ి ల్కమం భమిము భధఽబేహం



జాభంట్ రప, కసళళనొపృల్ు



తు ాశమం మిళి త
 ేల్ు, భూతరండాల్ోల మళైల



కమిియోరసఽాాల్ర్ రయధఽల్ు



మోగతుమోధక ల్ోం



కయనషర్, దదయఘకల్ ఄనామోగయం



అళట యోమళస్



శృమోాన్ అందో ళనల్ు



ఄకల్ కల్వయవధ



ప఼ర మడుకల్ నషట ం యొకా తఴయణం



నసభాదగ జీయో ం భమిము విసయా న



ఇస్ట భమిము శియ్ంధర ఎదఽగుదల్

మీరు ఎంత్ ఆసిడిక్ గ ఉనాామో ఈకిరంది జాబితా ను చూడండి.


భాంసం, చేల్ు, కోడు, తృల్ు, ధానాయల్ు, వుదు ల్ేదా తృరళస్
అశృమల్ు, తౄస్ట పప్ సశృ తినడాతుకూ భనభు ఏమి తింటునాూం.



కప఼, శీతల్ తృతూమాల్ు, భదయం, తూట ఄనేక యకల్ సశృ డుంర క్స
(ళతఴదనం, ఫాటల్ ...) ల్ల్ో ఏమి తాగుతేనాూం.



తిు డు, చింత, అందో ళన, రతికల్ అల్ోచనల్ు సశృ ఏమి
అల్ోచిసఽునాూం.



„ కల్ుషయం భమిము ఎటువంట విషదామిల్ు ఈనూ చోట
తువళసు ఽనాూభు.



ల్ాకూటక్స అభలం ఈతృతిు చేళత తీవరబైన ఫౌతిక రయమాభం.



ఆద తుయా యౌకయణం దాఴయ భూతరండాల్ శూభమిాతుూ తగిగసు ఽంద.



తృ గకు, డరగ్ష యొకా రడెక

ఆలకయ్న్ ఆమలంను త్టసీీకమిసత ుంది
మోజురమీ అల్ాయ్న్ ఄమతూకయణం తూయచ తారగటంవల్న

శమీయం

యొకా సమైన pH సంతేల్నం పనయచదు మించడాతుకూ అభలం తటసు ం
సశృమడెతేంద. భన శమీయం సభతేల్యతల్ో ఈనూపృడె భన
ఫహుళ ళ఼ఴమ తుమంతరణ విధానాల్( multiple self-regulating
control mechanisms ) సభయు వంతంగ అదయవ మిళి త
 ేల్ోల

తుచేభంచేందఽకు తృో షకల్నఽ భన కణాల్కు ఫటాఴడా చేసు ఽంద.
భమిము శమీయం యొకా సహజ తొల్గింప భామగల్ దాఴమ కమిగిన
భమిము వయయి ఈతృతే
ు ల్నఽ తొల్గించడాతుకూ వీల్ు కల్ుగుతేంద.

pH సంత్ులనం గరహంచుట
భానవ

శమీయం

దాతు

దరరల్ల్ో,

కణజాల్ాల్ల్ో

భమిము

వయవసి ల్ల్ో చాల్ా సఽతుూతబైన pH సంతేల్నం కొనశూగించటాతుకూ
యౄతృ ందంచఫడునద.

భానవ

జీవితాతుకూ

కవల్ళన

ఄధక

జీవయశూమన చయయల్ు సజల్ రతావయణంల్ో జయచగుతాభ. ఄభతే
ఄద భన యకు తృలశూా భమిము కణాల్యొకా మిసమల్ భధయంతయ
దరరల్ు ఄవి అభల క్షాయ ఄసభతేల్యత చేముటల్ో ఄతయంత
సఽతుూతబైనవి. ఎపృడెైతే ఇ దరరల్ు కచిుతంగ pH ప్మిది 7.35
నుండి 7.45 యుండునటు
ల చేసినప్ుడు , మన శమీరము యొకక
రయధ తుమోధక వయవసి సమైన మిళి త
 ేల్ోల జయచగుతేంద. భమిము
ఄనామోగయం, రయదఽల్ ఫామిన డకుండా కతృడే శూభయి ాం ఈంటుంద
. భమోరసైప శమీయం యొకా ఄళడుటప఼కేసన్ ఎకుావ ఄభనపడె
ఄతుూ శమీయ వయవసి ల్ ఫల్ఴీనత , భమిము రయధ భమిము
భయణంకు

ఄనఽకల్బైన

ఄంతయగ త

రతావయణం

మిగే

క

రభాదకయబైన మిళి తి వసఽుంద. ఄదిషట వశంగ ఄభతే భన
శమీయభు కు

ఄనేక ళ఼ఴమ తుమంతరణ తుమంతరణ విధానాల్ు

ఈనాూభ. రటతు హో మియోశూటటక్స వయవసి ల్ు (homeostatic
systems) ఄతు కుడా ఄంటాయచ. ఄవి

భన

యకు ం యొకా pH

శూిభల్ో విసు ిత డుదఽడెకుల్ు నఽండు యక్ష్ణ కయౌగిసు ఽంద .
రతిద మీయచ వుబరంగ, తాజా తూట అమోగయ రయోజనాల్ు గుమించి
తెల్ుసఽకొనఽటకు

ఆకాడ

చాడవచఽు.

మీ

కుటుంఫభునఽ

రఫావితం చేళత కొతు తూట సఴచఛత ఈతృతే
ు ల్ు తృరయంభిసఽునాూభు.
దాతు గుమించి తెల్ుసఽకోరల్ంటే కల్ చేమండు.... 9885771848.

మీయచ భాయోకా కొతు తూట సఴచఛత ఈతృతే
ు ల్ భమింత తూయచ తారగు
టకు ద భంచి కయణాల్ు:
తారగే తూయచ మీకు భంచిద ఄతు మీకు తెల్ుశూ! కతూ మీకు తెల్ుశూ
మీ శమీయభుల్ో రతి వయవసి తూట మీద అదామిడు ఈంటుంద?. మీయచ
మోజు రమి దన చయయల్ల్ో మోజుకు 8-10 గలసఽ ల్ తూయచ ఎందఽకు
తారగయౌ ఄనే దాతుమీద కొతుూ భంచి కయణాల్ునాూభ.

 ఆమోగయకరబైన చరమం తృ ందండి: తాగు తూయచ ల్ోల్ నఽండు మీ
చయాంనఽ moisturizes చేసు ఽంద. తూయచ ళితిశూికత భమిము నభరత
కొనశూగించడాతుకూ

ఄవసయం

భమిము

తృ డు

తుమోధంచడాతుకూ

సశృమడెతేంద

 బరువు త్గుుటకు: దాహంల్ో మిగిన తూట వితుయోగం తో అకయౌ
ఄసృషట త నఽండు తుమోధంచడం దాఴమ ఫయచవప తుమంతిరంచడాతుకూ
సశృమడెతేంద. తూయచ కడా మీ శమీయం వయవసి ల్ు జీవకూరమ
భమిము జీయో కూరమ సశృ, సమిగ తు చేళతందఽకు, భమిము
రయమాభం కోసం మీకు

ఄవసయబైన శకూు (భమిము అమీీకయణ)

ఆసఽుంద.

 విషప్దామాీలు విషరజనకు: విశుతుూ విషయానకు సశృమడటకు
తగిన తూయచ తీసఽకోవటం దాఴయ మీ భూతరండాల్ు భమిము
కల్ేమం మీద తకుావ ఫాయం డెతేంద.

 గుండ తృో టు ప్రమాదం త్గిుంచుటకు: కయౌతౄో మిూమా ల్ోతు “ల్ోభా
యౌండా విశఴవిదాయల్మం” ల్ోతు మిఱోధకుల్ు 20,000

కనూ

ఎకుావభంద ళ఼ు ,ర పయచషేల్ మీద ఄధయమనం చేళ కనఽగొనూద
ఏమిటంటే మోజుకు 2 గలస్ ల్ తూయచ తారగే రమి కనాూ, ఎవమైతే 5కనాూ
ఎకుావ గలస్ ల్ తూయచ తారగుతామో రమి ల్ో చాల్ తకుావ భంద గుండె
తృో టు ల్ేక గుండె జఫుల్తో చతుతృో మాయచ.

 మీ కసళ్ళు మమియు కండరములకు కుషన్, లూబ్: తూయచ క
దీ దరవ దాయి ం గ భామి మీ కండమల్ు భమిము కసళైళ
బయచగుయచటాతుకూ

కవల్ళన

శకుుల్నఽఆసఽుంద.

రయమాభం

భుందఽ, తయచరత సభమభుల్ో తూయచ తారగటం వల్న కండమల్
తిమిామి భమిము ఄకల్ ఄల్సట తగిగంచడాతుకూ సశృమడతాభ.

 స్ాధారణoగ ఉండటాతుకి : తూయచ దీ తరగు, తరగు ల్ సభూశృల్కు
దరవం జోడుంచి భిదఽవపగ ఈండెటకు, సఽల్బంగ తృస్ ఄవపటకు,
భల్ఫదు కం తుమోదంచటాతుకూ, సశృమడెతేంద.

 శకితవంత్ులుగా, హైదరట
ే డ్
ే : సగటున దీ ల్ు చభటల్ు, భూతరం
విసమిాంచడం, exhaling, తరగు కదయౌకల్కు 10 కపృల్ దరరతుూ
కోల్ోృతాయచ. సఴల్ృబైన తుయా య్కయణభు ఫల్ఴీనబైన ఏకగరత,
తల్నొృ, చిమకు, భమిము ఄల్సట ల్కు కయణబైతేంద.

 మీ శమీర ఉష్ోో గరత్ తుయంత్రణకు: శమీయ ఈశుోో గరత తుమంతిరంచడాతుకూ,
మీ శమీయం యొకా సహజ రకూరమ చెభటకు తూయచ పషాల్ంగ
ఄవసయం.

 వ్ాయధి

మమియు

భూతరండాల్ోల

సంకరమణ

మళైల

ప్రమాదాతుా

తుమోధంచడాతుకూ,

త్గిుంచడాతుకి:

భుతారశమభుల్ోతు

భాయచృల్నఽ తగిగంచటాతుకూ, కూడలూ, భూతర భాయగ భు యొకా
ఄంటురయధఽల్ు తుమంతిరంచడాతుకూ తూయచ సశృమడెతేంద. క
ఄధయమనం ల్ో ళ఼ు ల్
ర ు ఎవమైతే మోజుకు 5 గలస్ ల్ కంటే ఎకుావ తూయచ
తారగే రమి కూ , తకుావ తూయచ తారగే (మోజుకు మండె గలస్ ల్ు) రమి

కనాూ

45 ఱతం తకుావ భందకూ

దీ తరగు కయనషర్ రభాదం

ఈందతు కనఽగొనాూయచ.

 బాగా ఉండటాతుకి : పషాల్ంగ దరవ దామిల్ు తారగట భనేద,
జఫు డున రమికస ఫల్భు కల్గటాతుకూ శూంరదామ రళహపశన్.
జఴయం

తుమంతిరంచడాతుకూ,

కోల్ోృభన

దరరల్

ఄభయచుటకు,

భమిము సనూతు ఱలలషాం ఫమటకు ంపటకు సశృమడెతేంద.

మీరు తారగే తూరు పిలటర్ చేయుట ఎందుకు? ఏడు మంచి
కారణాలు:
భనభందమికూ తెల్ుసఽ భనకు తారగటాతుకూ చాల్ తూయచ ఄవసయం,
కతూ ఄతుూ తూళైళ సభానభుగ సిలటంచఫడునవి కవప ఄతు
తెల్ుశూ? మీయచ శరదీగ చదవితే తూట గుమించి ఄతుూ యకల్ విషమాల్ు
చదఽవపతాయచ.

తూట

ఄధకయచల్ు

కొయాభ

తూయచ

నాణయత

తుమంతిరంచేందఽకు ఈనూృటకస మీయచ ఄరభతు ంగ ఈండాయౌ. శూితుక
తూయచ వితుయోగతుకూ గుమించి ఄతయంత శూదాయణ అందో ళనల్ు:
1. కోలమిన్ :

ఫాయకసటమిమా భమిము ఆతయ రయధకయక కూరభుల్నఽ

చండాతుకూ కోలమిన్ తూయచ సయపమ చేడతాయచ . తుజాతుకూ, రయధ యఴిత
తూటతు సయపమ ఄందంచడo చాల్ ఄవసయం ఈంద. ఄభతే, కోలమిన్
తూయచ, చెడె యచచి కయౌగి రసన భమిము కయనషర్ భమిము గుండె
రయధ జతచేముటకు కయణభౌతేంద. కయన్ పల్టయల చ భంచి, తాజా
tasting తూయచ ఆవఴడం ఄల్ాగే కోలమిన్ భమిము దాతు ఄనఽఫంధత
యచచి భమిము రసననఽ తగిగసు ఽంద. కయన్ పల్టయల చ కడా అశృయం,
టీ, కప఼ భమిము ఆతయ తృతూమాల్ు యచచి విసు మిం చేందఽకు
ఈయోగడతాభ.

2.

రుచి మమియు వ్ాసన : ఄసహయకయబైన యచచి భమిము రసనల్ు
వివిధ యకబైన మిళి తేల్ు

సిలటంచవచఽు. . కోలమిన్ వంట ఄధక

ఖతుజ భమిము ళతందదరమ దాయి ం శిథల్బైన వంట కయకల్నఽ కతూ
ఄతి శూధాయణ కయణం (most common in cul-de-sac sites on
municipal supplies and in tank water) కయన్ పల్టయల చ ఇ
మిళి తి బయచగు చేసు ఽంద, కతూ కొతుూశూయచల క మివర్ష అశూాళస్
ళసటం , ల్ేదా ఄల్ాటా రసైల్ ట్ ఄవసయం.
3. అవక్షేప్ (SEDIMENT):

శూదాయణభుగ భుతుళల్, టాయంక్స

ల్ల్ో, కసరక్స తూట సయపమ తృత తృరంతాల్ల్ో భాతరబే ఇ సభసయ. ీరవడతృో త్ ఉప్యోగ వుదదీకరణ యొకక తృాభంట్ లో స్ాధారణంగా ఈ
సమసయకు రక్షణ కలుగుత్ుంది. ఇంటి ముతాతతుకి సేడిబంట్ పిలటర్
స్ాీప్న కొతుా ప్మిసితత్ులలో అవసరం కావచుు.
4. ఫామీ లోహాలు మమియు కమిగిన ఘన ప్దామాీలు: ఫామీ ల్ోశృల్ు
భమిము కమిగిన ఘనదామిల్ు క కకటల్ గ తూట సయపమ ల్ో
రసు ఽతo

ఈండవచఽు.

ఄల్యమితుమం,

ళ఼సభు,

అమషతుక్స,

బయచాామీ, సల్ేౄట్ష నసైటేరటల ు, సఽనూం భమిము ఆతయ సబేాళనాల్ు
మిశరభాల్ు మీ అమోగయ వయు భానతుకూ భమిము రభాదకయబైన
ఈంటుంద. క R. O ళసటం భాతరబే ఇ కల్ులతాల్ు ముతాుతుూ
తగిగంచగల్దఽ.
5. కిరతృట ో స్ో ుమిడియం

మమియు

భమిము గిమామిిమా మీ

గియామి్యా:

కూరతృట ో శూో ృమిడుమం

తూట సయపమల్ో ఈండవచఽు. ఇ

తృో ర టోజోర తితే
ు ల్ు, శూంరదామ కోలమిన్ వల్ల తుమోదంచ ఫడవప,
భమిము ఄల్ాటా వయొల్ ట్ ళట మిల్ ైజేషన్ దాఴయ చావవప. రయధ
ల్క్ష్ణాల్ు కడెప తిమిామి, ఄతిశూయం, వికయం, రంతేల్ు భమిము
తల్నొృ ఈంటాభ. శమీయం యొకా రయధ తుమోధక వయవసి యక్ష్ణ

మీద రఫావం డెతేంద 2 రమల్ వయకు ల్క్ష్ణాల్ు శూగుతాభ.
కూరతృట ో శూో ృమిడుమం భమిము గిమామిిమా ఄల్ాటా కయన్ వడతృో త దాఴమ
తూట నఽండు తొల్గించవచఽు.
6.

రస్ాయనాలు : తూట యొకా కోలమినేషన్ ఆతయ యశూమనాల్ు
ఈండటభు వల్న ఇ trichlormethane భమిము కోలమోతౄమ్ గ
ఈతృతిు చెందఽతేంద . ఎయచవపల్ు, కల్ుప సంశృయకల్ు భమిము
పయచగుభందఽల్ు సశృ ఆతయ యశూమనాల్ు తృమిఱరమిక భమిము
వయవశూమ భందఽల్ు కడా ఈండవచఽు. ఇ యశూమనాల్ు చాల్ా
తగినంత

కయన్

వడతృో త

ల్ేదా

మివర్ష

అశూాళస్

దాఴమ

తగిగంచవచఽు.
7. బాయకసటమయ
ి ా:

ఫాయకసటమిమా భుఖయంగ టాయంక్స ల్ేదా కసరక్స తూటల్ో

సయపమ ల్ో ఈండవచఽు. కసలన్, సృషట బైన, భంచి యచచి తూయచ
ఫాయకసటమిమా ల్ేతు తూట సాచికనఽ కదఽ. R O + UV + UF + TDS
+ Minerals భాతరబే భంచి నాణయత కయౌగిన తాగు తూటతు
ఄందసఽుంద.

వరల్డ్ హల్డత ఆరు నైజేషన్ ( WHO) ప్రకారము మివర్ీ అసమసిస్ ప్దీ తిలో
తూరు ఆమోగాయతుకి మంచిదికాదు, మినరల్డీ( remineralise) కయౌితే
త్ప్ు. R O + UV + UF + TDS + AddMinerals దదతుకి మంచి
ప్మిష్ాకరము.

వీటి

అతుాటికస

సమైన

AN ISO 9001 : 2008 Company

సమాదానం

