
Pozitivní účinky Oxywell-vody. 
 

 

Podklady 

Kyslík a voda, základy našeho života 

Všechny biologické a biogenetické procesy jsou závislé přímo na vodě a nabídce kyslíku. Dnes má každý 

člověk více či méně nedostatek kyslíku. Všichni potřebují kyslíku více. 

 

Současná situace 

Asi jedna třetina populace trpí nedostatkem kyslíku a postupně si na tento nedostatek zvykla. Stejně je 

tomu i u nedostatku vitamínů, kteří mnozí zjistí až příliš pozdě ve stádiu degenerativního poškození. 

Příznaky: Unavenost, ospalost, slabá koncentrace, rychlé vyčerpání, špatná nálada, atd. 

 

Základ druhých plic může být Oxywell 

Myšlenka vytvoření druhých přídavných plic je ideální řešení! Oxywell obohatí vodu z potrubí čistým 

lékařským kyslíkem. 

 

Proč působí pouze čistý lékařský kyslík? 

Pokud bychom nasytili vodu kyslíkem z ovzduší, dostalo by se do ní asi 78% dusíku. Dusík je ale ve větší 

dávce jedovatý. Obsah kyslíku ve vodě by tak stoupl pouze na 14%, což je podle dosavadního zkoumání 

neúčinné /Prof.Schoenberg,Prof.Forth a Prof.Pakdaman/. 

 

Proč působí Oxywell-voda tak rychle? 

Oxywell-voda je nejprve přijata sliznicí v dutině ústní, žaludkem a potom tenkým střevem. Přitom reagují 

chuťové buňky v ústech na nervový podnět v mozku, který signalizuje střevu nechat uvolnit kyslík 

okamžitě do krve a tak je dosaženo rychlého působení, nejdříve po pěti minutách. 

Oxywell-vody je přijato až 70% přes žaludek v krvi a odtud se dostane k játrům. Obsáhne ale i další 

orgány. Oxywell-voda sytí malé krevní cévy a podporuje proudící schopnost krve, čímž se kyslík dostane 

rychleji k buňkám. Dochází tak k výraznému zvýšení mikrocirkulace, při kterém se lépe prokrví kůže a 

všechny vnitřní orgány. 

 

O kolik více kyslíku v krvi? 

Díky Oxywell-vodě se zvýší krátkodobě obraz kyslíku v žilní části až na 40%, později se sníží na 18-20% 

a potom odezní až po dvou hodinách. 

 

Otázka: Čeho dosáhne kyslík v buňkách? 

Poznámka: Více kyslíku znamená mít více energie! 

Kyslík zvyšuje získávání energie ve všech buňkách a podporuje činnost enzymů. To znamená: s oxywell-

vodou využívá konzument lépe přijaté živiny. Např.: využití vitamínů, jsou lépe odstraňovány jedy ze 

všech orgánů a buněk. Už 0,3l oxywell-vody má stejný účinek jako půlhodinový běh. Ten, kdo vypije 

v průběhu celého dne po dávkách dva litry oxywell-vody dosáhne stejného efektu jako ten, kdo celý den 

tělesně pracuje. 

 

Co je to parciální tlak kyslíku? 

Parciální tlak kyslíku je rozdělený tlak kyslíku v krevní plazmě, který je v určitém poměru tlaku kyslíku 

ze vzduchu. Čím vyšší je tento parciální tlak kyslíku, tím je v krvi více kyslíku a dochází k lepšímu 

prokrvení. S přibývajícím věkem tento parciální tlak kyslíku stále více klesá, v průměru o 38%. 

S oxywell-vodu je možno tento tlak zvýšit až o 18%. 

 

Pití okysličené vody působí jako běh, ale nenahradí ho 

Je pozoruhodné, že po požití oxywell-vody jsou hodnoty krve skoro stejné jako po půlhodinovém běhu. 

Dochází zde ke stejnému systému ničení radikálů. Pouze malé zvýšení radikálů aktivuje enzymy 

v dýchacím řetězci. 

 



Co jsou to radikály? 

Radikály jsou ionizované atomy kyslíku, které způsobují nerovnoměrné nabíjení elektronů a jsou velmi 

reaktivní. Jsou to tedy energetizované atomy kyslíku, které mají důležitý turboefekt na látkovou výměnu 

a na imunitní systém. Vznikají při sportu a zvýšené tělesné zátěží /práce svalů/, ale také při stresu a otravě 

např. smog /oxid dusíku ve vzduchu/. Příliš mnoho radikálů je škodlivé a jsou základem pro předčasný 

proces stárnutí. Díky speciálnímu, tělu přirozenému systému odbourávání radikálů /antioxidační kapacita/ 

a některým vitamínům mohou být zneškodněny.  

 

1.Zvýšení antioxidační kapacity díky oxywell-vodě 

Oxywell-voda zvyšuje antioxidační kapacitu asi o 27% a může s nejvyšší pravděpodobností zpomalit 

proces stárnutí.             

Ostatně musí okysličená voda být nasycena více než 30 mg uvolněného kyslíku na litr /prof. Schoenberg/, 

aby mohlo dojít k tomuto stimulačnímu efektu. Oxywell-voda dosahuje stupně nasycení 70-80 mg na litr. 

Připočítáme-li k tomu tlak v nádobě 9,5 bar, je koncentrace mnohem vyšší. 

Okysličenou vodou nedochází k oxidačnímu stresu, ale k pravému opaku: Stimuluje antioxidační obranu 

ve stejné míře jako lehčí sporty a ty nám jsou lékaři stále doporučovány. 

 

2.Celulární imunitní systém 

Vysokou potřebou kyslíku se vyznačuje právě celulární imunitní systém, to jsou všechny pohyblivé 

obranné buňky v krvi a ve vazivu, můžeme říct mobilní policejní jednotky. Pokud máte málo kyslíku, tak 

je to potom jako když policii dojde munice. V ohnisku mnoha obranných buněk např. v játrech, 

lymfatických uzlinách, mandlích, slepém střevě, kostní dřeni a v celém vazivu, kde jsou rozptýlené, 

pohybují se zde miliardy těch nejrůznějších obranných buněk, které jsou specializovány k různým 

úkolům. Protože zvláště tyto mobilní obranné buňky potřebují hodně kyslíku, je možno stimulovat jejich 

vitalitu a obranyschopnost prostřednictvím oxywell-vody. 

 

Příklad: 

1995-1996 zkoumal prof.Pakdaman 46 pacientů nemocných rakovinou a efektivitu PKT aby zjistil, jak 

dalece je možno tímto způsobem stimulovat obranu organismu. Pacienti byli obou pohlaví, ve věkovém 

rozpětí 34 až 83 let a trpěli různými druhy rakovinového onemocnění. Všechny nálezy byly histologicky 

potvrzené. Po podávání okysličené vody se dospělo u 82% přes ozařování a chemoterapii ke stimulaci 

lymfocytů. Kontrolní skupině, která byla ošetřena stejnými léky a stejnou dávkou ozáření, ale nedostávala 

PKT, se nic na imunitním stavu nezměnilo, její celulární imunitní defekt zůstal nezměněný.  

 

Oxywell-voda zlepšuje prokrvení a vyrovnává kolísání krevního tlaku 

Při pravidelném perorálním přísunu se zvýší parciální tlak kyslíku průměrně o 18-20% a tím i podíl 

kyslíku ve všech tkáních. O toto množství se zvýší i dynamika mikrocirkulace i zásobování kyslíkem. O 

co je více kyslíku v krvi a tkáních, tím je lepší mikrocirkulace a tím je vyváženější podíl krve. Všechny 

orgány od hlavy až k patě, které jsou lépe prokrvené, jsou odolnější vůči onemocněním a vyznačují se 

vyšší výkonností. Srdce, játra, ledviny, mozek a další dostanou více okysličené krve. Zlepšení prokrvení 

je alfou a omegou každé terapie a základem každého uzdravení a každé regenerace.  

 

Některé případy 

1. Poruchy srdečního rytmu 

V klinické studii prof. Pakdamana bylo ošetřeno šest pacientů s poruchou srdečního rytmu – 2 ženy a 4 

muži ve věku od 4 až 70 let – okysličenou vodou a předtím a potom kardiologicky vyšetřeno. Přitom se 

ukázalo, že srdeční zátěž se u všech pacientů zlepšila v průměru o 25-30% a v jednom případě až skoro o 

50%. Perorálním podáváním kyslíku se zvýšilo prokrvení. 

 

2.Tinnitus /ušní šelest/ 

V jedné tinnitus – studii v Hessensku, která bylo prováděna dvakrát nezávisle na sobě, se ukázala 

akupunktura v kombinaci s podáváním okysličené vody mnohem účinnější. Všichni, kteří pili 

okysličenou vodu, hlásili zlepšení jejich celkového stavu. V první skupině, která dostávala pouze 

okysličenou vodu, nastalo výrazné zlepšení, ušní šelest se zmenšil až o 60%. Ve druhé skupině, která také 



dostávala okysličenou  vodu a dvakrát týdně akupunkturu, bylo zlepšení ještě lepší. Ušní šelest ustoupil 

až o 80%. To znovu dokazuje, že kyslík zlepšuje mikrocirkulaci. 

 

3.Rychlejší dosažení cíle u výkonnostních sportovců 

Studie ze srpna 1997 prováděná univerzitou v Texasu dokládá, že pití okysličené vody zlepšuje výkon 

běžců dlouhých tratí. Na studii se podílelo 25 atletů, z toho 20 mužů a 5 žen. Průměrní výkonnostní 

sportovci zaběhli rychlejší časy, průměrně o 15 sekund na 5.000 metrů. Vysoce trénovaní běžci zkrátili 

svůj čas o 31 sekund. 

 

4.Diabetické poruchy prokrvení 

Švýcarský lékař Dr. Ott výrazně zlepšil okysličenou vodou diabetické poruchy prokrvení. V některých 

případech se ukázalo náhlé zlepšení stavu i pacientů v pokročilejším věku. Zároveň snížil přidaný kyslík 

hladinu cukru a příliš vysoký krevní tlak. 

 

A vedlejší účinky? 

Ve srovnání s běžným příjmem kyslíku přes plíce je dávka kyslíku perorálním příjmem minimální, nemá 

žádné vedlejší účinky. I přes minimální příjem vydrží zvýšené nasycení kyslíkem asi 2 hodiny. To 

překvapuje a udivuje. 

 

Šance oxywell-vody v budoucnu 

Momentální megatrendy na trhu ve zvyšujícím se pořadí jsou: 

1.Jak mohu zůstat zdravý, abych své zaměstnání a svůj sociální standart udržel a zlepšil? 

2.Podle nejnovějších analýz trhu se díky krizi s masem a genově zmanipulovaných potravin 

zvyšuje uvědomění zdravé výživy. Tak se mnozí ptají: Jak se mohu zdravě stravovat? 

3.Jak mám uložit své peníze, abych svůj kapitál dlouhodobě zvyšoval, ale i jistil.  

 

Produkty „Wellness“, které slouží zdravé výživě, jsou číslem 1 v megatrendu a okysličená voda patří na 

základě svých enormních účinků k Top-deseti v horní oblasti. Na základě skutečnosti, že obsah kyslíku ve 

vzduchu je díky industrializaci čím dál tím menší, a že pro naši málo se pohybující společnost založenou 

na získávání informací je velmi potřebný, bude se automaticky uvědomění kyslíku stupňovat. Možnost 

vytvořit s okysličenou vodou základ k účinným druhým plícím, se stane velmi brzo všeobecnou potřebu. 

Já tvrdím, že okysličená voda se bude v blízké budoucnosti vyrábět v každé domácnosti a oxywell-

přístroj splňuje všechny technické požadavky na to, aby mohl tento úkol převzít. 

 

Ještě jednu shrnu účinky okysličené vody: 

 Kyslík se podílí na všech regulačních procesech 

 Působí antibakteriálně a antivirově 

 Podporuje mikrocirkulaci krve 

 Podporuje granulaci a regeneraci všech tkání 

 Urychluje také hojení ran 

 Podílí se na všech detoxifikačních procesech 

 Optimalizuje látkovou výměnu 

 Podílí se na získávání energie buněk a zvyšuje tak psychickou a tělesnou výkonnost 

 A nakonec podporuje kyslík množení potřebných bakterií ve střevech 


