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Voda: 
Zdroj života a zdraví 

Naše planeta utrpěla značné škody, vážně 
ovlivňující naše zásobování vodou. Naše 
voda je znečištěna v důsledku odpadů v 
zemědělství, odpadních vod a dalších 
toxických látek. To výrazně ovlivňuje naše 
zdraví. 

VAŠE TĚLO JE VODA 
Lidské tělo je zhruba 60% vody. Je tedy 
samozřejmé, že správná hydratace je 
klíčem k jeho maximálnímu výkonu. Pro 
optimální zdraví je nezbytné, abyste pili 
vodu každý den. 

Ale ne jakoukoliv vodu. 

Potřebujete vodu čistou, zbavenou nečistot, 
bohatou na minerály a pozitivní pH úrovně. 

Kde můžete najít nejlepší vodu? 

Některé balené vody nejsou ničím jiným 
než umně prodávanou vodou z 
vodovodu. Filtrační procesy z vody 
často eliminují většinu minerálů, ať už 
škodlivých nebo tělu prospěšných, 
takže z pití takové vody budete mít jen 
omezený prospěch. 

Technologie Enagic® Vám přináší vodu 
bez nečistot, bohatou na minerály a 
optimálního pH, jakou si zasloužíte. 

Enagic® Kangen Water® Vám dodává 
potřebné minerály a pozitivní alkalické 
prostředí, jež Vaše tělo potřebuje, abyste 
byli zdraví a dobře hydratovaní. 

Je snad na světě něco důležitějšího? 
Koneckonců, Vaše tělo je voda. 

Good for the body is the work of the body, good for the soul is the work of the 
soul,and good for either the work of the other. 

- Henry David Thoreau 
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KANGEN WATER®

PRAVÁ VODA PRO VÁS! 
HYDRATACE 
Hydratace je klíčová a Kangen Water® 
poskytuje dokonalou hydrataci celého těla. 
Osm sklenic vody Kangen Water® denně 
potřebuje tělo ke správnému fungování. 

BOHATÁ NA MINERÁLY 
Kangen Water® je bohatá na vápník, 
sodík, draslík a hořčík. Tyto minerály 
poskytují Vašemu tělu podporu, kterou 
potřebuje, aby spolehlivě fungovalo po 
celý den. Například reverzní osmóza je 
proces filtrace vody, který odstraňuje 
všechny minerály, zatímco vodní ionizační 
stroje Enagic® využívají selektivní filtrační 
proces, který tělu prospěšné minerály
naopak uchovává. 

ALKALINITA 
Kangen Water® je mírně zásaditá, pH 
8,5 - 9,5. Inovativní technologie, 
certifikovaná společností Enagic, 
využívá elektrolýzy k výrobě alkalické 
pitné vody, kterou potřebujete (spolu 
se 4 dalšími vodami). Začněte své tělo 
vyživovat čistou alkalickou vodou. 
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KANGEN 
WATER®
PRAVÁ VODA PRO VÁS! 
NEUVĚŘITELNÁ CHUŤ
Během testování veřejných 
vodovodních vod deseti 
oblastí na jihu USA odborní 
hodnotitelé prohlásili, že 
voda z vodovodu není příliš 
chutná. Houston, Atlanta a 
Charlotte byly kritizovány 
za to, že nabízejí vodu z 
kohoutku, která chutná 
„jako chemická laboratoř“, 
„jako kdyby měla doušek z 
bazénu“ a „jako mokrá 
náplast”. Balená voda bývá 
také negativně posuzována 
pro její nepříznivou chuť. 
Kangen Water® má však 
tak příjemnou chuť a vůni, 
že nebudete mít problém s 
pitím denních osmi 
skleniček! 

POHODLÍ  
Vychutnejte si pohodlí 
výroby pěti druhů vody 
Enagic® včetně Kangen 
Water® - z pohodlí Vaší 
vlastní kuchyně. Vodní  

ionizační stroje Enagic® lze 
snadno připojit k Vašemu 
kuchyňskému kohoutku. 
Ušetřete cenné místo v 
lednici odstraněním lahví
filtrované nebo balené 
vody! 

UŠETŘETE PENÍZE
Kangen Water® je skvělá pro 
Váš rodinný rozpočet. 
Nahraďte nakupování balené 
vody využitím Vašeho 
vodovodního kohoutku! 
„Voda z kohoutku stojí 
několik centů za necelé 4 
litry“, říká Kate Fried, mluvčí 
Food & Water Watch. Když 
v obchodě zaplatíte 1 dolar za 
láhev objemu 0,5 litru, stojí 
Vás tytéž necelé 4 litry balené 
vody až 8 dolarů.2 

Její výtečná chuť, 
praktičnost a nízké náklady 
udrží Vaše tělo a peněženku v 
pohodě rok co rok. 

Zdroj: 

The Pacific Institute The Business Insider 
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Mějte na zřeteli 
Pití alkalické vody Kangen 
Water® každý den je tedy 
optimální způsob hydratace, ale 
co přemíra ostatních nápojů, 
které máme každý den k 
dispozici? 

ZÁVISLOST NA CUKRU 
Průměrný Američan ročně spotřebuje 
asi 600 plechovek nealkoholických 
nápojů! Toto číslo může být na první 
pohled šokující, ale nikoliv, vezmete-li 
v úvahu miliardy dolarů na propagaci 
nealkoholických nápojů, které 
nápojové společnosti každý rok 
vynakládají. A zatímco se největší 
světoví výrobci  nealko nápojů ve 
svých marketingových kampaních 
zaměřují na různé věkové skupiny,  

prim zde hraje zejména mladá 
generace.Chlapci ve věku 12–29 let 
konzumují více soda nápojů, než 
jakákoli jiná demografická skupina – 
téměř 2 litry denně!  

PROČ JE TOHLE PROBLÉM? 
Naneštěstí nealkoholické nápoje 
obsahují více cukru, kalorií a kyselosti, 
než Vaše tělo potřebuje. Americká 
kardiologická asociace navrhuje, aby  
Váš denní příjem cukru nepřekročil 25 
gramů u žen a 37,5 gramů u mužů. 
Rovněž tak pH nižší než 7,0 pH je pro 
tělo kyselé, přičemž většina 
nealkoholických nápojů klesá hluboko 
pod tuto mez. 

Patří kterýkoli z těchto nápojů k Vaší denní výživě?  
Podívejte se: 

Nutriční hodnota sodových nealko nápojů ve 360ml 3 

ZNAČKA CUKR (gramů) KALORIÍ ÚROVEŇ pH 
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KANGEN WATER®

JE VAŠE NEJLEPŠÍ VOLBA! 

Proč pít nápoje s cukrem, když
Kangen Water® obsahuje 

O gramů cukru? 

Proč pít nápoje, plné kalorií, když Kangen 
Water® obsahuje  

O kalorií? 

Proč pít kyselinotvorný nápoj, když Kangen Water® je vyvážená dokonalou 
zásadotvorností? 

Nač pít něco jiného než Kangen Water®? 

Zdroj: 

1 The Global Healing Center 

2 The Chicago Tribune 3 Live Science 
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Proč  
musíme být  
hydratovaní 
POZNEJTE PŘÍZNAKY DEHYDRATACE 
Je důležité naučit se rozpoznat včasné 
varovné signály dehydratace. Včasné 
rozpoznání dehydratace může ochránit Vás 
a Vaši rodinu a přátele. Žízeň se ve 
skutečnosti nepovažuje za včasné varovné 
znamení. Pokud máte žízeň, můžete již být 
dehydratovaní. Vždy mějte na paměti, kolik 
vody Vaše tělo denně potřebuje a ujistěte se, 
že splníte nebo raději překročíte toto 
množství. 

Po celý den ztrácíte vodu dýcháním, 
potem a močí. Pocení je přirozený chladicí 
mechanismus našeho těla. Potřebujete 
nahradit vodu, ztracenou pocením, aby   
tělo mohlo fungovat na optimální úrovni. 
To je důvodem, proč je tolik důležité 
hlídání příjmu vody, zejména při pobytu 
na slunci nebo při tělesném cvičení. 

Dehydratace 
přichází v 
průběhu času, 
proto je nejlepší 
prevencí pití 
dostatku dobré, 
čisté vody po celý 
den. 

Potřeba hydratovat se během tělesného 
cvičení je docela známou věcí, ale jen 
velmi zřídka se diskutuje hydratace při 
každodenní práci. Nikdy proto 
nepodceňujte možnost vzniku 
dehydratace při práci, péči o Vaše děti a 
denních pochůzkách. I když příznaky 
ztráty vody nemusí být viditelné, Vaše tělo 
musí dostat doporučené množství vody 
denně, aby zůstalo dokonale hydratováno. 

KANGEN WATER®: VAŠE NEJLEPŠÍ 
VOLBA PRO HYDRATACI 
Voda je jedinou látkou, která nás dokáže 
správně hydratovat a umožnit tělu 
fungovat na optimální úrovni. Hydratace 
balenou vodou sice tělu dodává tekutiny, 
ale vodě občas schází přírodní minerály a 
živiny, které se při procesu čištění z vody 
často ztratí. 

Voda z vodovodu je lepší volbou než balená 
voda, protože přírodní minerály a živiny v ní 
zůstávají nedotčeny. Problémem je však 
vliv látek, které pronikají do podzemních
vod a mohou být poté absorbovány do 
vodovodní vody. 
Můžete opravdu důvěřovat jedinečnému 
filtračnímu procesu Enagic, 
přinášejícímu čistou, přírodní vodu,
odstraňujícímu z vody chlór a další nečistoty. 
Mějte na paměti ,  že více vody vypi jeme, 
je - l i  nám snadno dostupná. Nezapomeňte 
tedy mít láhev, plnou Kangen Water® ,  
vždy  po ruce a z j istí te,  že pijete více po 
celý den! Kangen Water® chutná čistě a 
pří jemně, což usnadňuje celodenní 
hydrataci. 
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Live a balanced life the way
Nature intended. Unearth the 
Enagic® Lifestyle! 

POUŽITÍ KANGEN WATER® & 
ZELENÝ PROGRAM 
Kangen Water® je vynikající volbou pro 
optimální hydrataci. Nezapomeňte však, že 
vodní ionizační přístroje Enagic® vytvářejí 
ještě další čtyři druhy vody. 

5 vod Enagic® se brzy stane běžnou součástí 
Vašeho každodenního života a vytvoří 
zelenou, čistou a zdravou domácnost. 

Užívejte si uspokojení a klidu mysli, jež
pochází z udržování správně hydratovaného 
těla, přirozeně udržované domácnosti a 
ekologického způsobu života. 

CO TO ZNAMENÁ ŽÍT ZELENÝ ŽIVOT? 
Žít „zeleným“ životním stylem se v nedávné 
době stalo trendem, a to z dobrého důvodu. 
Ekologie znamená přijímat ekologická 
rozhodnutí a konzumovat výrobky, které jsou 
eticky vyráběné, recyklovatelné a energeticky 
účinné. Jinými slovy, děláte zdravá rozhodnutí 
pro své tělo, svůj domov a naši Zemi. Naštěstí 
můžete snadno zvládnout zelený životní styl s 
pomocí ionizátorů vody Enagic®! 

JE VÁŠ DOMOV MALOU CHEMICKOU TOVÁRNOU? 
Věděli jste, že v průměrné domácnosti naleznete 3-10 
nádob s nebezpečným materiálem?1 

1. Úrovně znečištění v interiérech mohou být až 100krát větší než 
v exteriérech kvůli čistícím prostředkům a domácím chemikáliím.1 

2. Tyto chemikálie neškodí jen Vašemu zdraví; škodí také naší planetě. 

ZELENÝ PROGRAM     
JE ODMĚŇUJÍCÍ,       
ZÁBAVNÝ &
DOSAŽITELNÝ CÍL  
S ENAGIC® 

VYTVOŘTE ZELENĚJŠÍ DOMOV 
Žijte život v rovnováze tak, jak to zamýšlela samotná příroda. Osvojte si životní styl Enagic®!
Je možné udržovat zářivě čistý domov BEZ použití chemikálií! Zelený domov používá výrobky, jemné a 
bezpečné pro každodenní používání, přesto ale účinné na špínu, skvrny a mikroorganismy. 
S výkonným ionizačním zařízením Enagic® na vodu je to nyní možné! 

Respektujte přírodu a planetu. Osvojte 
si životní styl  Enagic®! 
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ŽIJTE ZELENĚ 
S KANGEN WATER® 

Díky Enagic® Strong Acidic 
Water (pH 2,7), Kangen 
Water® (pH 8,5 - 9,5) a 
Strong Kangen Water (pH 
11,0) můžete důkladně 
vyčistit každý povrch Vašeho 
domova. 

Od koupelny po kuchyni 
budete mít veškerou vodu, 
jakou potřebujete pro 
udržení zeleného a čistého 
domova – přímo z Vašeho 
vodovodního kohoutku! 

ŠETRNÝ K ROZPOČTU
Přístroje Enagic® vyrobí tolik vody, 
kolik právě potřebujete pro Vaši 
hydrataci a pro ekologické čištění 
domácnosti. 

Nyní budete schopni 
vyrábět zelené čistící 
prostředky z bezpečných 
surovin, které již máte; soda
bikarbona, esenciální oleje, 
bílý ocet a další. Vše co k tomu 
potřebujete, je vodní ionizátor 
Enagic® a několik málo 
ingrediencí, načež můžete 
začít se zeleným čištěním! 

Zdroj: 

1    The Alliance for a Cleaner Environment 

Pakliže jste někdy 
přemýšleli o 
vytvoření 
ekologického 
domova a podpoře 
optimálního 
fyzického zdraví, 
Enagic® je právě 
tím jedním 
produktem, jaký 
jste hledali! 

Už nebudete muset utrácet 
za drahé “organické” čistící
prostředky. Ušetříte spoustu 
peněz díky Kangen Water®
alternativě chemických
čistidel. Žít zeleně Vám přinese 
zdravější život a ušetří Vám 
peníze! 
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BUĎTE EKOLOGIČTÍ,  
BUĎTE KRÁSNÍ! 

Nyní, když jste vyřadili chemikálie z procesu čištění 
svého domova, pojďme se zmínit o péči o 
pokožku a vlasy. Produkty pro krásu obvykle 
mívají dlouhý seznam obtížně vyslovitelných 
látek, které pro Vás nemusí být zrovna dobré. 

PRAVDA O PRODUKTECH PRO KRÁSU 
The Environmental Working Group (EWG) sděluje, že americká FDA (Úřad pro 
potraviny a léčiva) oznámila, že neprovedla testování u  téměř 90 procent produktů 
péče o pokožku na trhu  v USA. Přitom je pravdou, že většina produktů na 
pokožku obsahuje petrochemikálie, syntetické vůně, parabeny a chemická 
plniva. 

Celá řada chemikálií se totiž na pokožce nerozpouští. Kosmetické 
chemikálie jsou tak splachovány do odpadu, odkud si popřípadě hledají cestu 
do přírodních zdrojů vody. Takovéto znečištění škodí životnímu prostředí a 
lze mu přitom snadno zabránit! 

Buďte na své tělo a 
své peníze hodní!
Přírodní kosmetické 
produkty jsou důležité pro 
Vás a pro Zemi. Přírodní JE
lepší. Avšak organické a 
přírodní výrobky osobní 
péče mohou být poměrně 
drahé a stát se luxusem, 
který si třeba nebudete 
moci dovolit. 

Můžete zvolit novou cestu. 

Nemusíte platit drahé 
produkty „přírodní“ péče. 

S vodními ionizátory Enagic® 

si vyrábějte hlavní surovinu 
pro výrobu zcela přírodního 
produktu péče o tělo: 
Enagic® Beauty Water! 
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BUĎTE KRÁSNÍ, 
PŘIDEJTE VODU! 

OSLNIVĚ ZELENÍ  
Beauty Water je pozoruhodně 
jemné pleťové tonikum, 
podporující správné pH Vaší 
pokožky. Ionizátor vody  
Enagic® vyrábí dostatek Beauty 
vody k umývání, oplachování a 
zpevnění těla, doslova od hlavy až 
k patě. 

Přeměňte svou pokožku a  
vlasy Beauty vodou! S přístrojem 
Enagic® máte přístup ke všem 
vodám, potřebným pro 
hydrataci, krásu, čistotu a 
ekologii! 

Buďte zářící...přírodní...ekologičtí! 
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POUŽITÍ ENAGIC® VODY

SILNÁ KANGEN VODA, pH 11.0  

Silná Kangen voda není pitná voda, ale silný čistič! Výborně totiž 
rozpouští tuky a vodí teplo, pomáhá tudíž s přípravou jídel, čištěním, 
odstraňováním skvrn, a dokonce mytím nádobí bez použití zdraví 
škodlivých chemikálií. 

KANGEN VODA, pH 8.5 - 9.5  

Kangen voda je mírně alkalická, skvěle se proto hodí k vaření a pití. 
Uvařte si v ní svůj oblíbený čaj, vychutnejte si chuť a aroma polévek, 
oživte rostliny a očistěte všechny své zahradnické výpěstky a 
nakoupenou zeleninu a ovoce. 

NEUTRÁLNÍ VODA, pH 7.0  

Neutrální voda neobsahuje chlor, rez a zákal. Tato voda není absorbována
tak rychle, jako Kangen voda, takže je výbornou volbou při užívání léků. 
Kojeneckou výživu lze také připravovat v této pH neutrální vodě. 

Kangen Water® je skvělá volba pro čistou, alkalickou pitnou vodu, ale tím to nekončí! Enagic®

ionizátory vody produkují 5 druhů zdravé, univerzální vody, každá přitom má své zvláštní určení. 
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KAŽDODENNÍ POUŽITÍ 
VODY ENAGIC® 

KYSELÁ VODA BEAUTY, pH 4.0 - 6.0     

Kyselá voda není určena k pití, je ale skvělou volbou 
pro každodenní ošetřování pokožky a její napínání, 
máme tedy pleťové tonikum! Této vodě říkáme
Beauty voda, naši kůži tonizuje a napíná, zpevňuje 
nám vlasy. Taktéž dokáže prozářit srst Vašeho domácího 
mazlíčka! 

SILNÁ KYSELÁ VODA, pH 2.7    

Silná kyselá voda má vynikající schopnost čistit. Tato 
voda má dezinfekční vlastnosti. Používejte Silnou 
kyselou vodu k sanitaci kuchyňského náčiní a 
pracovních desek, jakož i zabránění kontaminace 
prostor pro přípravu jídel. 

INOVATIVNÍ POUŽITÍ 
ZDRAVÉ ENAGIC® 

VODY NEZNÁ 
HRANIC! 

VŽDY OBJEVÍTE 
DALŠÍ ZPŮSOB 
POUŽITÍ TOHOTO 
PRODUKTU. 
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K8 

SD 

PŘEDSTAVUJEME 
ENAGIC® IONIZÁTORY VODY 
Čtyři modely, čtyři možná použití. Každý přístroj je vyroben manuálně a proto s neobvyklou péčí.
Celistvost značky  Enagic® a smysl pro detail z nich dělají absolutní špičku. 

NEJSILNĚJŠÍ ANTIOXIDACE 
K8 je bezpochyby nejlepší přístroj pro 
domácí použití! Získáte 8 výkonných, 
pevných desek, poskytujících všech 5 
druhů vody pro maximální 
všestrannost použití v domě a 
zdravotní přínosy pro celou Vaši 
rodinu. 
Vyrábí všech 5 druhů vody Enagic®* 

VELKÝ RODINNÝ MODEL 
SUPER 501 je navržen pro větší rodiny, 
protože rychlost výroby vody je 
mnohem větší než u jiných přístrojů. 
Může být také skvělým řešením pro 
pečovatelské domy, salony, lázně a 
zemědělské vysoké školy. 
Vyrábí všech 5 druhů vody Enagic®* 

SKVĚLÝ DOMÁCÍ MODEL 
Díky propracovanému designu SD501 
je tento stroj ideální pro každodenní 
použití. 
Vyrábí všech  5 druhů vody  Enagic®* 

VAŠE DOMÁCÍ LÁZNĚ 
ANESPA DX zajišťuje čistou, zdravou 
koupel nebo sprchu. Pečlivě vybrané 
terapeutické přísady učiní Vaše 
vlasy a pokožku zdravými a zářivými
a poskytnou relaxační účinek 
horkých pramenů! Odstraňuje chlór. 
Vyrábí minerální ionizovanou vodu. 

*Vyrábí: Silnou zásaditou Kangen vodu (pH 11.0), Kangen vodu (pH 8.5 - 9.5), Neutrální vodu (pH 7.0), Mírně kyselou 

Beauty vodu (pH 4.0 – 6.0) a Silnou kyselou vodu (pH 2.7) 
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ENAGIC® 
Revoluční firma 

“Zdroj štěstí a dlouhověkosti je ve vodě.” 
- Hironari Ohshiro, Enagic®  

President and CEO 

Enagic® je soukromá 
japonská společnost, která 
poskytla čistou alkalickou 
vodu Kangen Water® již 
stovkám tisíc lidí po celém 
světě. Od doby, kdy  pan  
Hironari Ohshiro společnost v 
roce 1974 založil, 
expandovala na mezinárodní 
úrovni a otevřela kanceláře 
po celém světě. Enagic® má 
několik kanceláří ve 
strategických městech USA a
významné úspěchy v 
Kanadě, Evropě, Asii, na 
Středním východě a v 
Austrálii. 

Existují desítky výrobců 
ionizátorů vody. Enagic je 
společností, které můžete 
důvěřovat, když si budete 
doma sami vyrábět vysoce 
kvalitní Enagic Kangen vodu! 

ZÁRUKA 
Enagic® si stojí za každým 
svým produktem. Modely K8 
a SD501 mají plnou pětiletou 
záruku, model JR II spolu s  
domácí lázeňskou jednotkou 
ANESPA DX jsou 
podporovány solidní tříletou 
zárukou. S takovou zárukou 
kvality nebudete nikdy 
litovat zakoupení přístroje 
Enagic® Kangen voda. 

CERTIFIKACE 
Enagic® získal v průběhu let 
řadu certifikátů nejvyšší 
úrovně. 
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KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ 
ENAGIC 
Nyní již víte, že vodní ionizátory Enagic® jsou 
mnohem víc než pouhé vodní filtry; jsou 
branou k hydratovanému tělu a ekologicky 
šetrnému domu. Co víc si můžete přát v 
jednom jediném produktu?  

ROVNOVÁHA ZAČÍNÁ S  ENAGIC®

ZÁVAZEK ENAGIC®  
Enagic® je navýsost odhodlán poskytovat 
nejmodernější produkt, který Vás udrží 
hydratované alkalickou vodou a zároveň 
ochrání životní prostředí pro udržení zdravého
a pohodlného životního stylu. Jakožto oddaný 
člen občanské společnosti Enagic® neustále 
zvažuje potřeby životního prostředí a 
bezpečnosti pro příští generace. 

Práce na zajištění materiálů s nízkou ekologickou
zátěží, ochrana přírodních zdrojů a energeticky 
úsporné produkty, jsou jen některé ze způsobů, 
jak tato oceněná společnost zanechává ve světě 
svou zelenou stopu. 

ZAČNĚTE DNES ŽÍT VYROVNANÝ ŽIVOT! 
Víte už, že můžete důvěřovat společnosti 
Enagic®, že Vám poskytuje přístroj té nejvyšší 
kvality, který bude produkovat dostatek vody k 
udržení Vaší hydratace a domova bez 
chemických látek. Nyní je čas vybrat si wellness 
život a zelenější, čistší domov! 

S Kangen vodou si dnes můžete nárokovat zdravý 
životní styl, udržovat zářivě čistý domov bez 
chemikálií a mít velký pozitivní dopad na naši Zemi! 

Změňte svou vodu – změňte svůj život® 
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Zřeknutí se odpovědnosti 
Tato publikace je nabízena pouze pro informační účely a je chráněna zákonem o svobodě slova. 
Účelem tohoto produktu není diagnostikovat, léčit, zmírňovat nebo předcházet nemocem. 
Neobsahuje žádné medicínské rady, informace zde uvedené takto ani nemohou být vykládány. 
Prohlášení o produktech nebyla hodnocena Úřadem pro potraviny a léčiva USA. Použití těchto 
tvrzení nevytváří vyjádřený nebo předpokládaný vztah lékař-pacient. 

Před provedením jakýchkoli změn ve stravě, při užívání léků na předpis, stylu života nebo cvičení,
vždy spolupracujte s kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem. 

Tyto informace jsou poskytovány tak, jak jsou, a čtenář přebírá všechna rizika, vyplývající z použití, 
nepoužití nebo zneužití těchto informací. Informace, v této knize obsažené, nutně nemusí být 
podporovány konvenční medicínou nebo jednotlivými lékaři. Mnoho lékařů a zdravotnických 
pracovníků je však již kvalitně zdokumentovalo a podporuje je. 

VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA. 

Tento dokument PDF můžete posílat dál a dále jej 
šířit, dokud zůstane jeho obsah nepozměněn. Tyto 
informace nesmí být kopírovány ani zobrazovány 
jako součást jiných stránek, ani jinak znovu
publikovány, částečně ani jako celek, bez 
výslovného písemného souhlasu 
EnagicWebSystem.com. Veškerý obsah - včetně 
všech písmen, log, článků, systémů a veškerých 
materiálů, které se objevují na tomto webu, 
podléhá ochranným známkám, autorským 
právům a dalším právům duševního a obchodního 
vlastnictví. 

Copyright © 2006 - 2019 
by EnagicWebSystem.com 

Všechna práva vyhrazena, včetně práva na 
reprodukci, zcela nebo částečně, v jakékoli formě. 
Tento dokument však můžete sdílet jako celek, 
včetně všech oznámení o autorských právech. 

KONTAKT
Jaroslava ŠAFRATOVÁ

tel.: +420 775 180 075
email: siraloxe@gmail.com
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