
Tiens Ivóvíz Hidrogéndúsító pohár 
A kiváló választás 



A víz nélkülözhetetlen 
 



A hidrogénben gazdag víz kutatása 

2008. 
Egy kínai kutató 2008-ban kiadta 
az első kutatást a hidrogénben 
gazdag vízről. Világszerte 
mintegy 110 tanulmány jelent 
meg ebben a témában. 

2007. 
Ohsawa professzor a Japán Orvosi 
Egyetemen kiadott egy 
disszertációt a hidrogén terápiás 
antioxidáns hatásáról, mert az 
szelektíven csökkentette a 
citotoxikus oxigéngyököket. Ennek 
hatására megkezdődött a hidrogén 
biológiai hatásának nemzetközi 
kutatása. 

2012. 
Az NSFC* több mint 10 
hidrogénkezeléssel kapcsolatos 
projektet tart aktívan, amelyben 
több mint 30 orvosi egyetem és 
kutatóintézet vesz részt. 

2012 vége 
Világszerte több mint 
300 kutatás jelent meg a 
hidrogén molekuláris 
biológiájáról. 

Napjainkban 
A hidrogén ideális 
terápiás hatással van 
több mint 60 gyakori 
betegségre. 

*A Kínai Nemzeti Természettudományi Alapítvány (NSFC) a Nemzeti Tanács egyik közvetlen szervezete, amelynek feladata a Nemzeti 
Természettudományi Alap kezelése 



Kiváló permeabilitás (áteresztőképesség) 

• Kisebb molekula:1/100000–1/150000 az átlagos emberi sejt mérete 

• Elektromossági szempontból semleges 

• Kiváló diffúzivitás: Könnyedén átjut az emberi testen, ahol kifejti erős 

antioxidáns hatását. 

Q10 koenzim 
Molekulatömeg: 

 863 

E-vitamin 
Molekulatömeg: 

 431 

Katechin 
Molekulatömeg: 

290 C-vitamin 
Molekulatömeg: 

176 

Hidrogén 
Molekulatömeg: 

 2 



Víz az emberi testben 

Testünk  

70%-a  
víz 



Víz az emberi testben 

Vér – 83% 

Tüdő – 80% 

Nyirok – 94% 

Vese – 83% 

Ízületek – 83% 

Szív – 79% 

Agy – 75% 

Máj – 86% 

Csontok – 22% 

Izmok – 75% 



A víz nélkülözhetetlen 
 

Víz 
60%–70% 

Fehérje 
16–20% 

Szén- 
hidrát 

2% 

Zsír 
15–18% 

Élelmi 
rost 
>1% 

Vitamin 
>1% 

Ásványi 
anyagok 

5% 



Hidrogénezett víz legideálisabb fogyasztása 

Időponttól függően eltérő hatás: 

 

• 1. pohár: 6.30 – méregteleníti és táplálja a bőrt 

• 2. pohár: 8.30 – hidratáló 

• 3. pohár: 11.00 – csökkenti a fáradtságot  

• 4. pohár: 12.50 – karcsúsít  

• 5. pohár: 15.00 – frissíti az elmét  

• 6. pohár: 17.30 – segíti az emésztést  

• 7. pohár: 22.00 – javítja a bélmozgást 



Vízzel az öregedés ellen 



Az öregedés és a sejtek vízveszteségének kapcsolata 
 

Idős 
ember 

Felnőtt Csecsemő 
Iskolás korú 

gyermek 
Magzat 



A hidrogén tulajdonságai 

Kiváló 
permeabilitás 

Biztonságos 
és 
megbízható 

Erős 
antioxidáns 
hatás 



Az aktív oxigén foltokat és ráncokat okoz. A legjobb antioxidáns a hidrogén. A 

hidrogénben gazdag víz segít antioxidánssal feltölteni a bőrszöveteket, és javítja a bőr 

rugalmasságát. 

• Megszünteti a színes 
foltokat 
 

• Semlegesíti a szabad 
gyököket 
 

• Hidratál 
 

A hidrogénben gazdag víz és a szépség 



A szabad gyökök forrása 

Étel okozta 
oxidáció 

Kémiai 
szennyezés 

Sugárzás 

Trioxigén 

Stressz 

Túlzott 
testmozgás 

Gyulladás 

Magas 
hőmérséklet 

Nagy 
nyomás 

Túlzott 
reakció 

Álmatlanság 

Szabad gyökök 



Biztonságos és megbízható 

• Ha vizet iszunk, a hidrogén keringeni kezd az 

emberi testben, ahol számos biológiai 

reakcióban részt vesz. 

• Az oxigén-szabadgyökök semlegesítését 

követően a vízben megkötött hidrogén 

elvonja a toxinok nagy részét a testből, 

amelyek így a vizelettel távoznak.   



Az intenzív testmozgás hatására megindul a hormonok, különösképp az endorfin 

kiválasztása, amely jó közérzetet okoz.  De a fizikai munka során a test káros 

oxigénvegyületeket is termel. Ezek a hidrogénben gazdag víz fogyasztásával 

semlegesíthetők, ráadásul ez segít egyensúlyban tartani a vizet és aktivizálja az 

izmokat. 

• Aktiválja az izmokat 
 
• Fenntartja a víz 

egyensúlyát 

A hidrogénben gazdag víz és a testmozgás 



A hidrogénben gazdag víz hatékonyan segít elszállítani a lipidanyagcsere 

melléktermékeit. 

Képes továbbá elnyomni az éhségérzetet, mivel teltség érzetet kelt a 

gyomorban, így az egyén kalóriabevitele is csökkenthető. 

 

• Segít irányítani a 
kalóriabevitelt 

 
• Serkenti az anyagcserét 

 
• Segíti a méregtelenítést 

A hidrogénben gazdag víz és a testsúlykezelés 



A hidrogénben gazdag víz és a bélmozgás 

Ha szeretne megszabadulni a bélmozgással kapcsolatos problémáktól, fogyasszon 

magas rosttartalmú ételeket, és igyon naponta 8–10 pohár hidrogénben gazdag 

vizet. 

• Javítja a bélmozgást 



A hidrogénben gazdag víz és az alkohol negatív hatásai 

Ha étkezés közben hidrogénben gazdag vizet fogyaszt, azzal segíthet irányítani a 

kalóriabevitelt.  

Alkohol fogyasztásakor a test ártalmas szabad gyököket termel, amelyek károsítják 

a májat és a vesét. A hidrogén ugyanakkor képes megóvni a májat, mert az etanolt 

és a peroxidokat vízzé és ecetsavvá bontja, ezzel csökkentve a májszövetek oxidatív 

stressztől elszenvedett károsodását. 

• Lebontja az alkoholt 
 

• Óvja a májat és egyéb 
szerveket 



A hidrogénben gazdag víz és a fáradtság 

A hidrogénben gazdag víz segít eltávolítani a toxinokat a testből. Az élőlények 

számára fontos a megfelelő vízmennyiség, hiszen ez számos szerv megfelelő 

működéséhez elengedhetetlen. 

• Csökkenti a kimerültséget  
 

• Hozzájárul a szervek 
megfelelő működéséhez 



A hidrogénben gazdag víz és a betegségek 

A hidrogénben gazdag víz antioxidánsokban gazdag, ezek pedig megóvnak 

bennünket a betegségektől, ráadásul felveszik a harcot szabad gyökökkel is. A 

gyógyulás is gyorsabb, ha a test megfelelően hidratált. 

• Antioxidánst tartalmaz, 
amely megóv a 
betegségektől és erősíti a 
testet 
 

• Segíti a gyors felépülést 



Erős antioxidáns hatás 

A hidrogén a legjobb antioxidáns, hiszen  

• 863-szor erősebb hatása van, mint a Q10 koenzimnek  

• 431-szer hatékonyabb, mint az E-vitamin  

• 290-szer hatékonyabb, mint a katechin  

• 221-szer hatékonyabb, mint a polifenolok    

• 176-szor hatékonyabb, mint a C-vitamin könnyen kifejti erős antioxidáns hatását. 

1,5 liter hidrogénezett víz akkora peroxidértékű, mint az alábbi gyümölcsök és 
zöldségek! 

756 38 516 45 3,7 

Banán  Sárgarépa Alma Káposzta Tök 



Tanúsítványok 



Tanúsítványok 



Fogyassz kiváló vizet,  
hogy kiváló lehess! 

http://www.keletimedicinatitkai.hu/hidrogendusito-pohar-ivoviz-hidrogendusito

Weblap:


