MOLEKULÁRNÍ
VODÍK

Vodík je velmi významý
pro sportovce
Molekulární vodík eliminuje obsah
kyseliny mléčné, která se do
svalu vyplavuje při anaerobní
zátěži a je příčinou bolestivosti
u překyseleného svalstva. Byla také
zaznamenána rychlejší regenerace
svalové tkáně po zátěži
u sportovců.

Vývoj směrem k vodíkovému lékařství

Fotbalisté Německa se vrátili
na vrchol, co se za tím skrývá?
Mimo jiné, nepodcenili přípravu! V Brazílii si
za miliony eur vybudovali vlastní kemp,
protože jim žádné jiné místo nevyhovovalo
víc než Campo Bahía. K tomu všichni hráči
prošli detailními lékařskými testy, po kterých
odbourali únavu a stres z namáhavé sezony.
Použili k tomu netradiční metody: enzymoterapii, molekulární vodík či mateří včelí
kašičku. Proto nepřekvapí, že Němci
(společně s Nizozemci) měli na turnaji
nejlepší kondici ze všech týmů.
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NASTÁVÁ VODÍKOVÁ
REVOLUCE
Japonskými vědci bylo zjištěno,
že molekulární vodík se jeví jako
nejúčinnější antioxidant, protože je
schopný velmi rychle proniknout
všemi biologickými membránami
do všech tkání a buněk,
včetně tkáně mozkové.

www.molekularnivodik.cz

Využití vodíku

na civilizační choroby

Proč stárneme?
Proč jsme nemocní?
Může za to mimo jiné oxidační stres.
Hlavním zdrojem oxidačního stresu jsou volné
kyslíkové radikály, které jsou součástí organických
sloučenin v našich tělech.
Ve vývoji účinných antioxidantů nevykazujících
vedlejší účinky bylo dosaženo jen sporých výsledků.
Objevila se však nadějná zpráva:
Japonští výzkumníci zjistili, že
velký potenciál jako účinný
anorganický antioxidant pro
léčebné použití má molekulární
vodík.

Ohsawa et al., Nat. Med. 13 (2007) 688–694]

Na rozdíl od mnoha jiných antioxidantů je schopen
i difuze do všech buněčných struktur. Molekulární
vodík produkuje negativní oxidačně redukční
potenciál (NORP) v těle, díky kterému se navyšuje
schopnost organismu bojovat s volnými
radikály a oxidativním stresem. Nadměrný
oxidativní stres a s ním spojené poškozování tkání může být důvodem stovek
závažných onemocnění. Molekulární vodík
pracuje jako selektivní antioxidant, který
zlikviduje pouze nebezpečné
radikály v jakékoliv koncentraci,
ale ty užitečné zachová.

Podle posledních vědeckých studií může
mít molekulární vodík pozitivní vliv na
tato onemocnění:

- Diabetes mellitus II. typu
- Zánět slinivky břišní
- Zánět jater
- Zánět střev
- Autoimunitní choroby (alergie, roztroušená
skleróza)

- Metabolický syndrom
- Obezita
- Regulace krevního tlaku /hyper i hypotenze/
- Ischemická choroba srdeční
- Infarkt myokardu
- Mozkové mrtvice
- Ateroskleroza
- Parkinsonova choroba
- Alzheimerova choroba
- Nespavost
- Glaukom
- Nedoslýchavost
- Záněty kloubů
- Překyselení organismu
- Posílení imunity
- Onkologická onemocnění
- Ochrana ledvin u zánětů, po transplantaci
a při chemoterapii

"Molekulární vodík je základním nástrojem
pro likvidaci volných radikálů, jejichž působení
v organismu je spojováno s mnoha chronickými
onemocněními. Proto jej mohu používat na
široké spektrum svých pacientů."
MUDr. Zornitza Markantová

MOLEKULÁRNÍ VODÍK (z lékařského kufříku)
Otázka: Dozvěděl jsem se, že existuje preparát uvolňující
nano - bublinky molekulárního vodíku, který používají
na rychlou regeneraci a expresní odstranění únavy
zejména basketbalisté NBA i hokejisté NHL, často hrávající
obden, ale také některé špičkové fotbalové týmy, hrající
rychlé turnaje a takzvané "anglické týdny" se zápasy každé
tři dny. Na jakém principu tato záležitost funguje a dá se
sehnat i u nás?
Odpověď: Jedná se o unikátní patent srbského profesora
chemie Dušana Miljkoviče z roku 2010 na bázi specificky
reaktivní kombinace vápníku a hořčíku, která spouští "lavinu"
pozitivních účinků na odstranění únavy lidského organismu.
Potvrdilo to i několik zjištění z jiných kontinentů, ale zejména
studie japonských lékařů a biochemiků. Molekulární vodík se
jeví jako nejúčinnější antioxidant, bojující s nepřátelským oxidativním stresem, protože je schopen velmi rychle proniknout
do všech tkání a buněk organismu, včetně mozkového komplexu. Eliminuje zvýšený obsah kyseliny mléčné (laktátu),
která se po akutní zátěži vyplavuje zejména do svalových
buněk a způsobuje únavné překyselení a bolestivost až
"zatavení" a křeče přetíženého svalstva. Zajišťuje tak rychlejší
regeneraci tkání kosterní soustavy po zátěži a eliminaci
dalších odpadních produktů, způsobujících možnou prohlubující se chronickou únavu, jakými jsou kreatinkináza (CK),
amoniak nebo močovina. Úlevu pociťují i sportující, kteří trpí
"unaveným srdcem", bolestmi kloubů a různými chronickými
záněty šlach i vazů.
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