SUYA HAYAT VERİYORUZ

Hastalıkların Kaynağı:
Serbest Radikaller
“Serbest radikaller” hücre içindeki mitokondiride şekerlerin
ve yağ asitlerinin sindirilmesi sonucu yan ürün olarak ortaya
çıkar. Bu normal bir işlemdir. Ne kadar sağlıklı olursanız
olun vücuttaki serbest radikal oluşumunu engelleyemezsiniz.
Nefes aldığınız her saniye vücutta belli bir oranda radikal
oluşmaktadır. Bu oranı sigaradan, hava kirliliğinden,
stresten, radyasyondan uzak durarak, sağlıklı beslenerek
minimum düzeyde tutabilirsiniz.
Bu radikaller, eksik elektronlarını hücre zarından ve hücre
içindeki DNA ve RNA’dan almaya çalışıp hücreye çok ciddi
zarar verirler.Hücre bu zararı telafi edemezse mutasyon
gerçekleşir. Basitçe ifade etmek gerekirse, kanserden
alzheimara kadar birçok hastalık serbest radikallerle
ilişkilendirilir. Her ne kadar hastalık olarak görülmese de
yaşlanma da bu gruba dahil edilir.
Serbest radikallerin zararlarını önlemek için bol miktarda
antioksidan almak önemlidir. Antioksidanlar arasında sadece
hidrojen, bilinen en küçük molekül olması nedeniyle beyin
bariyerini geçebilir ve beyinde oluşabilecek hasarları önler.
Hidrojen suyu, hidrojen molekülleri ile yüklenir. Tüm vücuda
hidrojen almanın en pratik ve kolay yolu hidrojen suyudur.

Hidrojen (H2), evrendeki en küçük ve en bol
bulunan gaz molekülüdür.
2007’de Japonya’daki bir ekip, inhale hidrojen gazının bir antioksidan görevi görebileceği ve beyni serbest radikallerden koruyabileceğini keşfetti . Bu keşif dünya çapında
potansiyel sağllık yararlarına olan ilgiyi arttırdı ve bazı önemli araştırmalara yol açtı .
Eşsiz özellikleri nedeniyle moleküler hidrojen; bilinen yan etkileri olmayan, antioksidan, anti-inflamatuar, anti-obezite ve
anti-alerjik etkileri olan ve vücudun hemen
hemen her organında çeşitli faydalara sahip
bir moleküldür.
Normal sudan farklı olarak hidrojenle zenginleştirilmiş su molekülleri, hücrelerimize
kolaylıkla nüfuz edebilirler. Hücrelerimize
kolaylıkla nüfuz eden, 175’ten fazla sağlık
probleminin çözümünde etkili olan hidrojenin önleyici ve tedavi edici uygulamalarda bir
antioksidan olma potansiyeline sahiptir.

Hidrojen Molekülü,
Vitamin C den tam
88 kat daha küçüktür.

Hidrojenli su, normal suya göre 6 kat daha
hidratör, yani nemlendiricidir ve hücrelerin
yenilenmesini sağlamaktadır.
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HİDROJEN MOLEKÜLÜ SADECE ZARARLI RADİKALLERE ETKİ EDER
Hidrojen molekülleri, serbest radikallerle birleşip onları suya
dönüştürür ve vücuttan atılımını sağlar.
•

Seçici yapısı sayesinde sadece zararlı
radikallere etki etmekte, faydalı serbest
radikallere ise etki etmemektedir.

•

Diğer antioksidan maddeler seçici
değildir ve çevrelerindeki zararlı serbest
radikallerin beraberinde zararsızları da
nötralize ederler.

•

Her bir hidrojen molekülü iki tane
hidroksil radikalini suya dönüştürür.
Yüksek konsantrasyonlarda fazla su
vücuttan atılır.

•

Hidrojen suyu, FDA tarafından
güvenli(GRAS) olarak kabul edilir, bu da
insan tüketimi için onaylandığı ve zarar
vermediği anlamına gelir.
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HİDROJEN, VÜCUDUN ANTİOKSİDAN ENZİMLERİNİ DESTEKLER
Glutatyon peroksidaz, süperoxid dismutaz,katalaz gibi faydalı antioksidan
enzimlerin vücutta çoğalmasına yardımcı olur.
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HİDROJENLİ SUYUN, POPÜLER DİĞER
ANTİOKSİDANLAR KARŞISINDAKİ GÜCÜ

Elma 516

Muz 756

C Vitamini 176

Bal Kabağı 3.7

Kuenzim Q10
865

Ispanak 45

Havuç 38

SUYA SAĞLIK KATTIK

KANSER HÜCRELERİNİN GELİŞİMİNİ
ENGELLER VE TEDAVİNİN YAN
ETKİLERİNİ AZALTIR
Hidrojenli su, hücreler arası oksidanları
temizleyerek tümör hücrelerinin büyümesini
engeller ve tümörlü hücre istilasını bastırır.
Radyoterapi hastalarında, 6 hafta boyunca
tüketilen hidrojenli su sonucunda kandaki
reaktif oksijen metabolitlerinin azaldığı
görülmüştür.

OKSİDATİF STRESLE BAŞA ÇIKMAYA
YARDIMCI OLUR
Hidrojenin oksidatif strese karşı koruyucu
özelliği, hidrojenli suyunun en temel dayanak
noktasıdır. Hidrojenli su, vücudu oksidatif
strese sebep olan serbest radikallere karşı
korur. Böylece yaşlanmaya bağlı hastalıkların
ortaya çıkmasını mümkün olduğunca gecikir.

KALBİ KORUR
Diyabet
hastalarında
oluşan
kardiyak
bozuklukların bir sebebi de insülin üreten
beta hücrelere karşı toksik bir etkisi olan
streptozocin ajanıdır. Hidrojen molekülü
kullanılarak kardiyak bozuklukların asgariye
indirildiği tespit edilmiştir.
Bununla beraber hidrojenli su tüketimi, kötü
kolesterol seviyelerinde azalmaya sebep
olmaktadır.

ÖMRÜN UZAMASINA VE
KIRIŞIKLIKLARIN AZALMASINA
YARDIMCI OLUR
Hidrojenli suyun, antioksidan ve anti-aging
özelliği sayesinde bireylerin daha uzun
ömürlü olacağı öngörülmektedir.
Hidrojenli su küvetinde 3 ay süre ile yıkanan
kişilerin ciltlerindeki kırışıklıklarda gözle
görülür bir azalma izlenmektedir. Bunun
sebebi, hidrojen moleküllerinin derideki Tip-I
kolajen sentezlerini uyarmasıdır.

SUYA ENERJİ KATTIK

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR
Uzun süreli bir bilimsel çalışma, düzenli tüketilen hidrojenli suyun herhangi bir diyet uygulamadan
vücut yağı ve ağırlığını dengede tuttuğunu ortaya koymuştur.
Bir diğer çalışmada ise, hidrojenli suyun düzenli tüketildiğinde kilo alımının baskılandığını ve
plazma glükozu ile trigliserit seviyelerinde azalmaya sebep olduğu saptanmıştır.
Ayrıca klinik çalışmalar, düzenli hidrojenli su tüketiminin mitokondriyayı koruduğunu ve enerji
metabolizmasını uyarıcı etkisi olduğu sonucuna ulaşmıştır. Böylelikle mitokondriyal fonksiyonu
arttırır ve enerji verir.

ORGANLARI KORUR
Hidroksil radikallerini temizleyerek serbest radikallerin baskılanması sonucu hidrojenli suyunun
karaciğer hücrelerini koruduğu tespit edilmiştir.
Hidrojenli suyunun oksidatif stresi ve iltihabı baskılayıcı özelliği akciğerlerinizi korumanıza yardım
olmaktadır. Hidrojenli suyu tüketen kişilerde solunumun belirgin şekilde iyileştiği görülmektedir.
Böbreklerdeki oksidatif stres ve kimyasalları temizleme özelliği ile hdrojenli su böbrekleri korur.
Düzenli hidrojenli su tüketen diyaliz hastalarında kan basıncının ve kandaki iltihaplanmanın düştüğü
gözlemlenmiştir.
Asprin ile tetiklenen mide mukozası yaralarının tedavisinde antioksidan ve iltihap önleyici özelliği ile
hidrojen tedavisi kullanılmasının faydaları görülmüştür. Bu özelliği ile sindirim sistemini de düzenler
Organ nakli hastaları da hidrojenli suyu tüketerek nakilden kaynaklı zararları asgariye indirebilir
Hidrojenli su oksidatif stresi azaltma özelliğiyle mesane bozukluklarında da iyileştirici etkisi vardır.

SUYA GÜÇ KATTIK

DİYABET TEDAVİSİNE KATKI SAĞLAR
Tip 2 diyabet ve bozuk glikoz tolerans
bulunan hastalar üzerinde yürütülen klinik
bir çalışma neticesinde 8 hafta boyunca
günde 900 mL Hidrojenli Suyu tüketildiğinde
hastaların kolesterol seviyelerinin düştüğü,
glikoz toleranslarının normalleştiği ve insülin
dirençlerinin azaldığı gözlemlenmiştir.

KAS YORGUNLUĞUNU,
MOTOR AÇIKLARINI VE KAS
DEJENERASYONUNU AZALTIR
Bazı genç sporcularda yapılan deneyler
sonucunda hidrojenli su kullanımının sporcu
vücudundaki laktik asit seviyesini düşürdüğü
tespit edilmiştir. Böylece kas yorgunlukları
asgariye inmekte, hatta kas kütlesi
oluşumuna da katkı sağlanmaktadır.

ANTİBAKTERİYELDİR VE AĞIZ
SAĞLIĞINI KORUMAYA YARDIMCI OLUR
Ağız içinde çürük, diş eti iltihabı ve diş
dökülmesi gibi hastalıklara sebep olduğu
düşünülen yaklaşık 700 farklı türde bakteri
bulunduğu bilinmektedir. Hidrojenli suyunun
antibakteriyel özelliği sayesinde 4 haftalık
kullanım sonunda ağız içinde oluşabilecek
hastalıkların önüne geçildiği görülmektedir.

STRESİ AZALTIR VE ANTİDEPRASAN
ETKİSİ GÖSTERİR
Bilimsel çalışmalar, Hidrojenli Suyun,
merkezi sinir sistemini destekleyerek
anksiyete, ruh sağlığı ve otonomik sinir
fonksiyonlarını iyileştirdiğini göstermektedir.

SUYA ZİNDELİK KATTIK

ANTİENFLAMATUARDIR (İLTİHAP
GİDERİCI)
Romatizmal eklem iltihabı (Romatoid Artrit)
hastaları üzerinde yapılan çalışmalarda
H2’nin eklem ağrıları üzerinde ciddi iltihap
baskılama unsuru olarak öne çıktığı
görülmektedir.

AĞRI KESİCİDİR
Çeşitli nedenlerden ötürü vücut ağrılarından
şikayet eden kişilerin düzenli Hidrojenli
Suyu tüketimi sonucunda ağrılarının azaldığı
yönünde bilgi verdikleri gözlemlenmektedir.

GÖZLERI KORUR

RADYASYONDAN KORUR

H2 zengini su ile antioksidan tedavisi
sayesinde alkali yanması sonucu oluşabilecek
körlüğün önlenmesinde hidrojenli suyun
etkisi kanıtlanmıştır.

Radyasyondan korunmada hidrojenin etkili
ve güvenli bir madde olduğu bilinmektedir.
Radyasyon kaynaklı gastrointestinal endotel
yaralanmalarına karşı hidrojen kullanılabilir.

ANTİOKSİDANDIR VE BEYİN
HASARINI ÖNLER

YARALARIN İYİLEŞMESİNİ
HIZLANDIRIR

İnsan vücudunda oluşan oksidatif stres
ve sinir iltihapları alzheimer ve parkinson
hastalıklarına yol açabilir. Hidrojenli suyun
oksidatif stres ve sinir iltihaplarına karşı
kanıtlanan baskılayıcı özelliği, bu tür
hastalıkların ortaya çıkmasını engeller.

Hidrojenli Suyu tüketiminin basınç ülseri
boyutlarının küçülmesine ve özellikle yaşlı
hastalardaki iyileşme süresini hızlandırdığı
ortaya konulmaktadır. Hidrojenli Su yaraların
ve yara kaynaklı kızarıklığın daha hızlı
iyileşmesine katkı sağlamaktadır.

İŞİTME KAYBINI ÖNLER

METABOLİK ASİDOZU TEDAVİ EDER
VE METABOLİK SENDROMU ÖNLER

Hidrojen moleküllerinin duyu organlarında
oluşabilecek oksidatif hasarları en aza
indirdiği kanıtlanmıştır.

CİLT HASTALIKLARI VE ALERJİYLE
SAVAŞIR
Anlık alerjik reaksiyonlar özellikle de atopik
dermatit tedavisinde iltihap baskılama özelliği
ile Hidrojenli Su kullanımı oldukça faydalı
sonuçlar vermektedir.
Hidrojenli su, eritemli akut deri
hastalıklarında doğrudan damar yolu ile
vücuda verilmekte ve tedavi sonucunda
derideki semptomlar ve kızarıklıkların
iyileştiği görülmektedir.

Metabolik asidoz, kandaki asit seviyesinin
artışı şeklinde tarif edilebilir. Sağlıklı ve
düzenli egzersiz yapan erkekler üzerinde
yapılan bir çalışmaya göre 14 gün boyunca
düzenli bir şekilde hidrojenli suyu tüketen
grubun kanındaki pH seviyesinin diğer
gruba oranla daha yüksek seviye olduğu
gözlemlenmiştir.
Sonuç olarak hidrojenli su tüketiminin
kandaki alkali seviyesini pozitif yönde
etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
Metabolik sendrom kalp hastalıkları, yüksek
tansiyon, bulanık görüş, diyabet ve diğer
sağlık sorunlarını da beraberinde getirir.
Hidrojenli su tüketimi metabolik sendrom
kaynaklı oksidatif stres seviyelerinde iyileşme
ve vücudun antioksidan aktivitelerinde
iyileşmeye sebep olduğu görülmektedir

EŞSİZ YÜKSEK TEKNOLOJİ

Patentli titanyum plaka elektrotlar ve Platin PEM’ ve Elektroliz Teknolojisi
ile stabilize zengin Hidrojen-suyu üretilir.

Platin, Titanyum Plaka Elektrotlar
Çapraz ağ tekniğiyle patentli platin titanyum plaka tasarımı
uygulanmaktadır.

Platin PEM (Platin Proton Exchange Membrane)
H2CAP ; minimum akımda maksimum konsantrasyonda saf HİDROJEN
üretebilmek için Platin Proton Membran kullanır.

Özel PCB
Stabilize güç kaynağı ve Yapay Zeka (Artificial Intelligence) kontrol sistemi
ile H2CAP, su kalitesinin durumunu otomatik olarak kontrol eder ve her
kullanımda 1,000 PPB Moleküler Hidrojen üretimini garanti eder.

H2CAP’I FARKLI KILAN NE?
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Hidrojen ve Oxygen ayrışması AYRIŞMA YOK
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