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Skvelá  voľba 



Voda je nevyhnutná 



Evolúcia vody obohatenej vodíkom 

2008 
Čínski učenci v roku 2008 
zverejnili prvú výskumnú prácu  
o vode obohatenej vodíkom.  Po 
celom svete bolo publikovaných 
okolo 110 výskumných prác.  

2007 
Profesor Ohsawa zo Zdravotníckej 
univerzity v Japonsku zverejnil 
vedeckú prácu o účinkoch vodíka 
ako terapeutického antioxidantu 
selektívnym redukovaním 
cytotoxických kyslíkových radikálov. 
To iniciovalo medzinárodný trend 
študovania biologických účinkov 
vodíka.  

2012 
V NSFC*  je viac ako 10 projektov 
vodíkovej terapie, na ktorých sa 
podieľalo viac ako  30 
zdravotníckych univerzít                         
a výskumných inštitúcií. 

Koniec roka 2012 
Po celom svete bolo 
publikovaných vyše 300 
výskumných prác 
ohľadom vodíkovej 
molekulárnej biológie.  

DNES 
Vodík má ideálne   
terapeutické 
účinky na vyše 60 
bežných chorôb. 

* Národná nadácia prírodných vied  Číny  (NSFC) je organizácia priamo pridružená Štátnej rade pre správu národného fondu prírodných vied . 



Výnimočná priepustnosť 

• Menšia molekula :1/100000-1/150000 veľkosti priemernej ľudskej bunky  

• Elektricky neutrálna  

• Výnimočná difuzivita: s ľahkosťou preniká do ľudského tela a uplatňuje svoje 

silné antioxidačné schopnosti. 

Koenzým Q10 
Molekulárna 

hmotnosť: 863 

Vitamín E 
Molekulárna 

hmotnosť: 431 

Katechín 
Molekulárna 

hmotnosť: 290 Vitamín C 
Molekulárna 

hmotnosť: 176 

Vodík 
Molekulárna 
hmotnosť: 2 



Voda v ľudskom tele 

Naše telo tvorí  

70%  
vody 



Voda v ľudskom tele 

Krv – 83 % 

Pľúca  – 80 % 

Lymfa  – 94 % 

Obličky  – 83 % 

Kĺby  – 83 % 

Srdce  – 79 % 

Mozog  – 75 % 

Pečeň  – 86 % 

Kosti  – 22 % 

Svaly – 75 % 



Voda je nevyhnutná 
 

Voda 
60%-70% 

Bielkoviny 
16%-20% 

Uhľo- 
hydráty 

2% 

Tuky 
15%-18% 

Vláknina 
>1% 

Vitamíny 
>1% 

Minerály 
5% 



Najlepší harmonogram pitia vodíkovej vody  

Rôzny čas, rôzne funkcie: 

 

• 1. pohár: 06:30 – detoxikácia a výživa pokožky 

• 2. pohár: 08:30 – hydratácia 

• 3. pohár: 11:00 – odstránenie únavy 

4. pohár: 12:50 – povzbudenie chudnutia 

• 5. pohár: 15:00 – osvieženie mysle  

• 6. pohár: 17:30 – podpora trávenia  

• 7. pohár: 22:00 – podpora pohybov čriev 



Voda vs starnutie 



Vzťah medzi starnutím a stratou vody v bunke 
 

Staršia 
osoba 

Dospelý Dojča 
Školopovinné 

dieťa 
Plod 



Vlastnosti vodíka 

Výnimočná 
priepustnosť 

Bezpečnosť 
a 

spoľahlivosť 

Silné 
antioxidačné 
schopnosti 



Aktívny kyslík spôsobuje vznik škvŕn a vrások. Vodík je najlepší antioxidant. Voda bohatá 

na vodík zásobuje kožné tkanivo antioxidantmi a zlepšuje elasticitu pokožky.  

• Eliminuje farebné škvrny 
 

• Eliminuje voľné radikály  
 

• Hydratuje 
 

Vodíková voda a krása 



Zdroje voľných radikálov 

Oxidácia 
potravín 

Chemické 
znečistenie 

Radiácia 

Trojatómový 
kyslík 

Stres 

Nadmerné 
cvičenie 

Zápaly 

Vysoká teplota 

Vysoký 
krvný tlak 

Prehnané 
reakcie 

Nespavosť 

Voľné radikály 



Bezpečný a spoľahlivý 

• Pri pití vody vodík obieha v ľudskom tele      

a zapája sa do mnohých biologických reakcií.   

• Po neutralizácii voľných radikálov kyslíka 

vodík vo vode odvádza z tela toxíny                     

a vylučuje ich vo forme moču.   



Intenzívne cvičenie spôsobuje vyplavovanie hormónov, najmä endrofínov, ktoré 

vplývajú na dobrú náladu. Ale počas fyzickej aktivity telo produkuje aj škodlivé 

zlúčeniny aktívneho kyslíka.  Môžeme ich neutralizovať dodaním vodíkovej vody, 

ktorá pomáha udržiavať rovnováhu tekutín a aktivizuje svaly. 

• Aktivizuje svalstvo 
 
• Udržiava rovnováhu vody 

Vodíková voda a cvičenie  



Vodíková voda účinne pomáha vyplavovať vedľajšie produkty metabolizmu 

tukov.  

Potláča pocit hladu tým, že prináša pocit plnosti a tak redukuje kalorický 

príjem jednotlivca.  

 

• Kontroluje kalorický príjem  
 

• Zlepšuje metabolizmus 
 

• Podporuje detoxifikáciu 

Vodíková voda a udržiavanie hmotnosti 



Vodíková voda a pohyby čriev 

Ak nechcete mať problémy s peristaltikou čriev, jedzte potraviny bohaté                      

na vlákninu a pite 8-10 pohárov vodíkovej vody denne.  

• Stimuluje pohyby čriev  



Vodíková voda a negatívne účinky alkoholu  

Pitie vodíkovej vody počas jedla pomáha kontrolovať kalorický príjem.  

Po vypití alkoholu telo produkuje zhubné voľné radikály, ktoré poškodzujú pečeň      

a obličky.  Vodík, naopak, je schopný chrániť pečeň tým, že štiepi etanol a peroxidy 

na vodu a kyselinu octovú, vďaka čomu zmierňuje poškodenie tkaniva pečene.  

• Rozkladá alkohol   
 

• Chráni pečeň a iné orgány  



Vodíková voda a únava 

Pitie vodíkovej vody pomáha odstraňovať z tela toxíny. Správna hladina vody             

v organizme je kľúčová pre účinné fungovanie všetkých orgánov.  

• Odstraňuje únavu 
 

• Podporuje správne 
fungovanie všetkých 
orgánov  



Vodíková voda a choroby  

Pitie vodíkovej vody je zdrojom antioxidantov, ktoré nás chránia pred ochorením        

a pomáhajú nám bojovať proti voľným radikálom. Keď je ľudské telo dobre 

hydratované, liečenie je rýchlejšie.  

• Dodáva antioxidanty           
na pomoc v boji proti 
ochoreniam                              
a na posilnenie 
 

• Podporuje rýchle 
zotavenie 



Silné antioxidačné schopnosti 

Vodík sám o sebe je najlepším prírodným antioxidantom s:   

• 863-násobne silnejšími antioxidačnými schopnosťami ako koenzým Q10,  

• 431 -násobne silnejšími antioxidačnými schopnosťami ako  vitamín E,  

• 290 -násobne silnejšími antioxidačnými schopnosťami ako  katechín,  

• 221 -násobne silnejšími antioxidačnými schopnosťami ako  polyfenoly,    

• 176 -násobne silnejšími antioxidačnými schopnosťami ako  vitamín C 

1,5 l vodíkovej vody má rovnaký obsah peroxidu ako nižšie uvedené                     
množstvo ovocia a zeleniny  

756 38 516 45 3.7 

Banán  Mrkva Jablko Kapusta Tekvica 



Certifikáty 



Certifikáty 



Pitie skvelej vody 
pre skvelých ľudí! 


