EVOLUCE
VODÍKOVÁ VODA

AGUA HIDROGENADA

VODÍKOVÁ VODA

Voda je nejdůležitějším prvkem pro zdravý a vyvážený životní styl.
Doktoři z celého světa doporučují vypít alespoň dva litry vody denně.

Díky posledním studiím víme, jak ideálně kombinovat nejčistčí formu vody
a účinky vodíku.

VODÍKOVÁ VODA
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Antioxidant

PROČ STÁRNEME?
Všichni stárneme, to je nevyhnutelné. Kyslík je
zásadní, ale způsobuje oxidování našich buněk což
provází uvolňování volných radikálů.
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Když je buňka zoxidovaná volnými radikály
může, buť zemřít, nebo se reprodukovat s defetktem, což způsobuje nemoci a stárnutí.
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Antioxidanty jsou molekuly, které snižují ničivou sílu
volných radikálů. Antioxidanty si vytváří naše tělo samo,
nebo je přijímáme z potravy.
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Znečištění
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Slunce a další
Ultrafialové záření
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JAK PRACUJÍ VOLNÉ RADIKÁLY?

Antioxidanty mají schopnost jednodušše převést
elektron na tyto volné radikály, takže nedojde k
zničení dobrých buněk.

Snaží se stabilizovat tím, že ukradnou elektron
blízkých stabilních molekul – způsobují jejich
smrt respektive nemoc. Tomu se lze vyhnout
jídlem nebo vodíkovou vodou.
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Existuje více než 8 000 antioxidantů, né všechny ale
reagují stejně v našem těle. Nejdůležitější je dodát tělu
potřebné množství antioxidantů. Množství antioxidantů
potřebné pro naše tělo si můžeme dopřát vodíkovou
vodou a využití H2Spark.
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JAK ANTIOXIDANTY PRACUJÍ?

JAK TO VYŘEŠIT?
ZA POMOCÍ JÍDEL S ANTIOXIDANTY A NEBO VODÍKOVÉ VODY
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Infekce
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Jídla s antioxidanty jsou klíčem ke zdravému
životnímu stylu.
Při pravidelném přísunu má naše tělo schopnost
se regenerovat a oddalovat stárnutí.

Jsou to Atomy, kterým schází elektron a snaží se ukrást
elektrony ze zdravých a plnohodnotných atomu (buněk).
Jakmile proběhne tento proces, zdravý atom se transformuje do dalšího volného radikálu a snaží se ukrást
elektrony a tak dále a tak dále.
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Rajče

Paprika

Brokolice

Mrkev

Avokádo

Mango

H2Spark
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Vodíková voda
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Tabák

CO JSOU TO VOLNÉ RADIKÁLY?

CO JE TO ANTIOXIDANT?

PROČ SE PRODUKUJÍ (VYTVÁŘÍ)?

Alkohol

Volný radikál

VODÍKOVÁ VODA
VODÍKOVÁ VODA

Vodík a síla antioxidantů (silné antioxidanty)

Vodík je efektivní a rychlý zdroj antioxidantů, způsobuje neutralizování volných radikálů. Neutralizováním
volných radikálů si tělo chrání naše geny.
Benefity pro Váš životní styl jsou tématem více než 400 studií, které obsahují vodík:
-

Protizánětlivé vlastnosti
Uvolňuje svaly a bolest
Pomáhá vyrovnání kyselých hladin a vztahů v těle
Zlepšuje pokožku (kůži)
Zvyšuje pozornost, energii a mentální nastavení
Zlepšuje sportovní výkony a snižuje rekonvalescenci po sportu
Zlepšuje krevní oběh
Pomáhá metabolismu a chodu střev

Studie vodíkové vody
STUDIE O VLIVU VODÍKU NA MOZEK:
Pravidelný přísun vodíkové vody snižuje stres a také jeho vyvolávání. Za pomoci učení se a paměti způsobené
psychickou a chronickou retencí.
Autor: Nagata, Nakashima - Kamihura, Mukami, Ohsawa, Ohta. Publikováno: Neuropsychopharmacology (Nature Publishing
Group), 2009.

Molekulární vodík je terapeutický plyn pro neurodegenerativní a další nemoce.

Autor: Ohta, Ito, Ichihara, Masafumi Ito. Publikováno: Hindawi Publishing Corporation Oxidative Medicine Anocelular Longevitis,
2012.

Vodík zlepšuje neuronální funkci narušením bariéry krev-mozek. Snižuje tak nebezpečí cévních mozkových příhod.
Autor: Takeuchi, Nagatani, Otani, Nawashiro, Sugawara, Wada. Publikováno: Biomed Central Neuroscience, 2015.

STUDIE O VLIVU VODÍKU NA SRDCE:
Voda doplněná vodíkem chrání srdeční štěpy a transplantáty před poškozením souvisejícím se zánětem.
Autor: Noda, Twaka, Shigemura, Kawamura, Bermudez, Jrus. Publicado en: Transplant International, 2012.

STUDIE O VLIVU VODÍKU NA POKOŽKU:
Vodíková voda může ochránit před zánětem z UV záření a může chránit před stárnutím pokožky. Atomy vodíku, které
jsou součástí molekuly vody chrání bazální vrstvu kůže.
Autor: Shin, Park, Nojima y otros. Publicado en: Plus One, 2013.

Vodíková voda podávána pacientům s dekubity zapříčiní rekonstrukci kožních buněk Autor: Li, Kato, Matsouka y
otros. Publikováno: Medical Gas Research, 2013.
Je dokázán pozitivní efekt vodíkové vody na atopické dermatitídy indikované pomocí dinitrochlorbenzenem u myší
Autor: Yoon, Easter Joy, Rosa.M, Coles y otros. Publikováno: The Bio, Phrama, Bull, 2014.
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OTÁZKY A ODPOVĚDI OHLEDNĚ VODÍKOVÉ VODY

Mediální články o vodíkové vodě

Jaké benefity získáte pitím vodíkové vody?
Protože efekt antioxidantů, který je produkován vodíkovou vodou,
pomáhá eliminovat volné radikály, snižuje se oxidační stres, což
zpomaluje stárnutí a snižuje potenciál nemocí.
Kolik vodíkové vody je doporučováno pít za den?
Ideální množství je pít 1 až 3 litry za den.
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Může se s vodíkovou vodou vařit?
Při zahřátí vody se vodík rychle ztrácí, takže se vodíková voda může
použít na vaření bez jakkýchkoliv problému, ale nebude to mít
stejné účinky, jako během pití.
Existuje riziko vypití příliš mnoho vodíku (vodíkové
vody)?
Vypít příliš mnoho vodíku je nemožné, vzhledem k tomu, že se
vodík vypařuje s plynoucím časem a je uvolňován skrze dýchací
cesty, takže předávkování vodíkem nehrozí, i když naše tělo je
schopné příjmout mnoho litrů.

Voda, kterou musíte pít. Antioxidantní a léčivá

Můžeme udělat vodíkovou vodu z kterékoliv vody?
Nejlepší voda na využítí pro vodíkovou vodu je voda, která je málo
minerální a nebo při použití reverzní osmózy.

Co je Vodíková voda? Měli
bychom jí pít?

Překvapující a pozoruhodné
účinky pro Vaše zdraví.

H - Vodík ( H) je nejlehčí a nejmenší prvek z periodické tabulky prvků. Po požití putuje skrze
krevní tok a propracuje se až do mitichondrie, buněk a vstupuje až do jádra, kde najdeme
většinu DNA. Jakmile se tam dostane, razantně snižuje volné radikály, molekuly, které způsobují záněty, spojené se stárnutím kůže, až po rakovinu.
Autor: Revista Medical Gas Research (Investigación de Gases Médicos), publikováno 2013.

Mohu využít vodík v jiné tekutině, než ve vodě?
Lze využít pouze pro vodu. Nelze použít tento princip v jiné tekutině.
Jakou má vodíková voda příchuť?
Vodíková voda nedisponuje žádnou specifickou příchutí, zápachem, ani barvou.
Je to čistička vody?
Ne, právě proto se doporučuje vždycky používat s reversní osmózou.

La enzima predogiosa - “Dobrá voda” je voda s antioxidantní charakteristikou.
Existuji čističky, které ionizujou a dokáží vytvořit tento typ vody za pomocí elektrolýzy…
Jakmile elektrolýza proběhne, aktivní vodík je produkován a může odstranit přebytek volných
radikálů z těla.

Jak dlouho mi vodíková voda vydrží?
Vodík se z vody vypaří během 1 až 2 hodin. Pokud budete skladovat vodu v lednici v nádobě s víčkem, které je přilnavé a nepropouští vzduch, vydrží i několik dní.
Může být spotřeba jiných antioxidantů kompletně
nahrazena vodou?
Nedoporučuje se používat bez běžné spotřeby jídla s velkým
obsahem antioxidantů.

Forever young - Nikdy jsem nebyl víc nadšený ohledně nějaké látky. Do 15 minut po vypití
vodíkové vody je 10 procentní zvýšení hladiny koenzymu 1 NADH, který naše tělo produkuje
a dodává energii všem našim buňkám, mentální jasnost( čirost, povzdvyžení) je fenomenální.

Lze přizpůsobit logem klienta

VODÍKOVÁ VODA

Technická data

VODÍKOVÁ VODA

• Model: H2Spark
• Spotřeba: 80W.
• Koncentrace vodíku: až 1.000 ppb.
• ORP: Entre 450 ~ 580 mV..
• Pracovní teplota: 5ºC ~ 40ºC.
• Tlak: 0 ~ 0,6 Mpa.

Poslední generace hydrogenerátoru (vodíkového generátoru?)
363 mm

Model 3 v 1

119 mm
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340 mm

První modul je 03 homogenizační čerpací nádrž s bakteriálním systémem proti znečištění.

• Vhodný typ vody: reversní osmoza

• Napěti vstupní a výstupní: 100 ~ 240V / 50 ~ 60Hz.
• Vstupní tlak vody: 5 Kg máx. antifugas
• Váha: 4,5 Kg.

Druhý modul je vysocé výkonný generátor vodíku (až 1000 ppb).
Třetí modul je stabilizační jednotka, složená ze 7 fází (podjednotek):
1. fáze: Je zodpovědná za promíchání přes venturiho systém
2. – 6. fáze: Míchací spirála na zvýšení H2 ve vodě
7. fáze: Stabilizátor vody s H2

Všeobecné data
Vysoká koncentrace H2( až 1 000 ppb)

Separace O3 pro lepší chuť, zápach a
antioxidační schopnost vody

1. modul

2. modul

3. modul

Kompletní modul

Vysoká stabilita H2 ve vodě

Jednoduchá instalace

Vnitřní mechanismus H2spark. Maximální efektivita.
Přímé vstřikování vodíkové vody ( přímo
do sklenice)

Vodíkový model poslední generacegeneración.

Nejkompaktnější systém na trhu

Dva externí Transformátory. .Jeden pro
pumpu a druhý pro vodíkový modul

Tlaková pumpa

Připojiní certifikováno NSF

NSF certifikovaná trubice
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Montáž do ¼" pro větší spolehlivost

Titanové desky nejvyšší kvality

Možnosti tlačítka a nebo kohoutek
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