
Voda obohacená Vodíkem
- využijte vědu pro své zdraví
Tato voda se chová jako silný antioxidant, který 
potlačuje a eliminuje působení volných radikálů. 
V průběhu života naše tělo oxiduje. Vědci zjisti-
li, že kyslík, který působí v našem metabolismu, 
vytváří volné radikály. Volné radikály také pochází 
z kouření, z UV záření, ze znečištění planety a ze 

GENERÁTOR VODÍKOVÉ VODY

HYDRON ClassiC

zánětů. Jsou to molekuly, které postrádají elekt-
rony, a tak je doslova „kradou“ z jiných molekul, 
což poškozuje různé buněčné struktury, jako je 
např. DNA, poškozuje imunitní systém, zapříči-
ňuje předčasné stárnutí, zánětlivé stavy a různá 
jiná onemocnění. Pitím vody obohacené vodíkem 
pomáháme tělu tyto negativní vlivy eliminovat.

Generátor vodíku

Redukuje ORP  
upravované vody

Jednoduchá příprava  
a údržba

Pro neupravenou vodu  
z vodovodního řádu

Pro filtrovanou vodu nebo 
vodu po reverzní osmóze

ROZMĚRY (A x B x C): 160 x 290 x 326 mm
HMOTNOST (bez vody): 1,9 kg
NAPÁJENÍ: AC (100-240)V ~ 50/60Hz: 0.6~0,8A DC 24V / 1.0~1,2A
TEPLOTA VSTUPNÍ VODY (min. – max.): 3 ºC – 40 ºC
TVRDOST UPRAVOVANÉ VODY (max.): 15 ºHF
TDS (min. – max.): 10 ppm – 300 ppm*
ORP (min. – max.): -200 mV ~ -600 mV*
KONCENTRACE VODÍKU: 10 ppm – 300 ppm
OBJEM NÁDOBY NA UPRAVOVANOU VODU: 2 litry
DOBA PŘÍPRAVY: 5/10/20/30 min.
SOUČÁSTI PŘÍSTROJE:
- tělo přístroje
- nádoba na vodu
- adaptér
- ozónový filtr

*v závislosti na upravované (vstupní) vodě

TECHNICKÉ PARAMETRY

KÓD

970043 VITAL Vodní generátor vodíku

CS/08/146. Systém kvality systému WLG (B-60326279) pro uvádění na trh a montáž zařízení na úpravu vody je certifikován a splňuje požadavky normy: UNE-EN-ISO-9001: 2000

WLG (B-60326279), ) je členem 
Water Quality Association.

Systém kvality WLG (B-60326279),  
pro marketing a montážní úpravy vody.
Zařízení je certifikována a splňuje  
požadavky normy UNE-ISO-9001.

WLG (B-60326279) patří do skupiny  
Aqua Spain, člen Aqua Europe  
(European national associations federation).
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upravované vody

Pro neupravenou vodu 
z vodovodního řádu

Pro filtrovanou vodu nebo 
vodu po reverzní osmóze

Jednoduchá příprava a údržba - 
nalijete vodu do zásobníku 
a zapnete
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Hydrogen in drinking water reduces dopaminergic neuronal loss in the 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine mouse model of Parkinson's disease. 
Authors:  Various. Edited at Cambridge University.

Hydrogen-rich saline improves memory function in a rat model of amyloid-beta-induced Alzheimer's disease by reduction of oxidative stress. 
Authors: Li, Wang, Zhang, Cai, Cao, Sun. Published in Elsevier Brain Research, 2010.

Molecular hydrogen as an emerging therapeutic medical gas for neurodegenerative and other diseases.
Authors: Ohta, Ito, Ichihara, Masafumi Ito. Published: Hindawi Publishing Corporation Oxidative Published in Medicine Anocelular Longevitis, 2012.

Consumption of hydrogen water prevents atherosclerosis in apolipoprotein E. knockout mice.
Authors: Ohsawa, Nishimaki, Yamagata et al. Published in Elsevier, 2008.

Hydrogen-rich water protects against acetaminophen-induced hepatotoxicity in mice.
Authors: Zhang, Dong Song, Pang et al. Published in World Journal of Gastroenterology, 2015.

Consumption of hydrogen water reduces paraquat-induced acute lung injury in rats. Authors: Liu, Liu, Sun, Liu et al.
Published in Hindawi Publishing Corporation, 2011.

Protection of the retina by rapid diffusion of hydrogen: administration of hydrogen-loaded eye drops. Authors: Oharazawa, Igarashi, Yokota et al.

Hydrogen protects vestibular hair cells from free radicals. Authors: Kikkawa, Nakagawa, Horie, Ito. Published in Auditory and Vestibular Systems, 2009.

Hydrogen-rich warm water represses wrinkle formation against UVA rays together with type-I collagen production and oxidative stress diminishment
in fibroblasts and cell-injury prevention in keratinocytes. Authors: Kato, Saitoh, Iwai et al. Published in Journal of Photochemistry and Photobiology, 2011. 
Hydrogen-rich water improves psoriasis-associated arthritis and skin lesions by treatment with molecular hydrogen: A report of three cases.
Authors: Ishibashi, Ichikawa, Sato et al. Published in Molecular Medicine Report, 2015.

Hydrogen-rich water decreases serum LDL-cholesterol levels and improves HDL function in patients with potential metabolic syndrome.
Authors: Song, Li, Sang et al. Published: JLR Papers, 2013.

Extension of the lifespan of Caenorhabditis elegans by the use of electrolyzed reduced water.
Authors: Xan, Tian et al. Published: ISBA, Biosci. Biotech. Biochem, 2010.

Anti-diabetic effects of electrolyzed reduced water in streptozotocin-induced and genetic diabetic mice. 
Authors: Kim HJ, Kim HK. Published: glowing-health.com

Consumption of water containing a high concentration of molecular hydrogen reduces oxidative stress and disease activity in patients with rheumatoid
arthritis: a pilot study. Authors: Ishibashi, Rikitake et al. Published: Medical Gas Research, 2012.

 

Just by living our bodies oxidise. Scientists have found that the oxygen which acts in our meta-
bolism generates free radicals. They are molecules which lack electrons and so, they steal them 
from other molecules causing damages in different cellular structures such as DNA.

What are free radicals?

Which cellular damages
may they trigger?
- DNA damages (genetic).

- Damage to the immune system.

- Premature ageing.

- Inflammatory conditions.

- Other various illnesses

Why do they occur?
- Smoking.

- Atmospheric pollution.

- Inflammation.

- UV radiation.

- Ionising radiation.
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How is hydrogen absorbed by the human body?

Some studies about hydrogen

OTHER ANTIOXIDANTS.
(They cannot go through
and reach easily the
tissues).

HYDROGEN.
It does easily reach
the tissues

BLOOD VESSELS CELLULAR TISSUE CELLULAR TISSUE 

Study published in Nature
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Popularisation in the media

There are purification devices that ionise and create this type of (antioxidant) water
through electrolysis [...]. When electrolysis occurs, active hydrogen is also produced,
serving to remove excess free radicals from the body. 
Source: "The Enzyme Factor" by Hiromi Shinya.

"Good Water" means water with antioxidant properties.

Oxidative damage is defined as the bimolecular damage caused by the attack of reactive species upon the
constituents of living organisms. This damage is associated to many degenerative diseases such as Alzheimer,
cancer, diabetes, atherosclerosis and many others. In this context the use of antioxidants to prevent the damage
induced by oxidative stress is of great importance. Source: http://aguahidrogenada1.blogspot.com.es

The use of antioxidants to prevent damages related to oxidative stress is of great importance. It has been shown
that reduced water produced by electrolysis reduces oxidative stress and the damages related to a number of
different experimental pathologies in patients undergoing haemodialysis.
Further information in http://www.journals.unam.mx

Antioxidant effects of reduced water produced by electrolysis and with hydrogen.

Molecular hydrogen has proven useful and convenient as an antioxidant and modifier of gene expression in many
conditions where oxidative stress and changes in gene expression result in cellular damage.
Source: http://acceso.siweb.es/content/978795/hydrogen_efectos_clinicos.pdf

Clinical Effects of Hydrogen Administration.

Hydrogen acts as a therapeutic antioxidant by selectively reducing cytotoxic oxygen radicals. Ikuro Oshawa et al.

Acute oxidative stress induced by ischemia-reperfusion or inflammation causes serious damage to tissues, and persistent oxidative stress is accepted as 
one of the causes of many common diseases including cancer.

We show here that hydrogen has potential as an antioxidant in preventive and therapeutic applications. We induced acute oxidative stress in cultured cells 
by three independent methods. Hydrogen selectively reduced the hydroxyl radical, the most cytotoxic of reactive oxygen species (ROS), and 
effectively protected cells; however, hydrogen did not react with other ROS, which possess physiological roles. We used an acute rat 
model in which oxidative stress damage was induced in the brain by focal ischemia and reperfusion.
The inhalation of H2 gas markedly suppressed brain injury by buffering the effects of oxidative stress. Thus H2 can be used as an effective antioxidant 
therapy; owing to its ability to rapidly diffuse across membranes, it can reach and react with cytotoxic ROS and thus protect against oxidative damage.

Oxidative stress

40 carrots

500 apples

700 bananas

hydron.eu

The antioxidant power of 1.5 L of hydrogenated water 
is equivalent to consuming:

- Wrinkles.
- Cystitis.
- Allergies of type 1.
- Fibrogenesis.
- Combats endotoxins.
- Helps in recovery after smoke
   inhalation.
- Regulates and normalises the
   parameters of metabolic syndromes.
- Helps in hyperlexia.
- Peridontitis.
- Gastric ulcer.
- Ulcerative colitis.
- Erectile dysfunction.
- Osteoporosis.
- Muscle fatigue.
- Metabolic acidosis.
- Asthma.
- Neonatal hypoxia.
- Carbon monoxide poisoning.
- Extension of the lifespan.
- Sperm mobility.
- Fibromyalgia.

According to numerous studies, 
consuming hydrogenated water 
helps improve more than 175 
conditions:
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~ Own metabolism.
~ Intense sport.
~ Air pollution.
~ Type of diet.
~ Ultraviolet radiation.
~ Ionising radiation.
~ Others. C
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S ~ Possible non-hereditary genetic damage.
~ Possible damage to the immune system.
~ Inflammation.
~ Premature ageing.
~ Others.
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GENERÁTOR VODÍKOVÉ VODY

AGRO AQUA PRO s.r.o.
Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

kancelář:
Vesecká 97, 460 06 Liberec 6
Tel.: 483 704 743
E-mail: obchod@agroaquapro.cz

HYDRON ClassiC

• Objem nádoby na upravovanou vodu: 2 litry 
• Rozměry (a x b x c): 160 x 290 x 326 mm
• Hmotnost (bez vody): 1,9 kg
• Napájení: ac (100-240)v ~ 50/60hz: 0.6~0,8A 

dc 24v / 1.0~1,2A
• Teplota vstupní vody (min. – Max.): 

3 ºc – 40 ºc
• Tvrdost upravované vody (max.): 

15 ºhf
• Tds (min. – Max.): 10 Ppm – 300 ppm*
• Orp (min. – Max.): -200 Mv ~ -600 mv*
• Koncentrace vodíku: 10 ppm – 300 ppm
• Doba přípravy: 

5-30min.
•   Součásti přístroje:

- Tělo přístroje
- Nádoba na vodu
- Adaptér
- Ozónový filtr

*v závislosti na upravované 
vstupní) vodě

Technické specifikace

Generátor vodíku

Redukuje ORP  
upravované vody

Jednoduchá příprava  
a údržba

Pro neupravenou vodu  
z vodovodního řádu

Pro filtrovanou vodu nebo 
vodu po reverzní osmóze

ROZMĚRY (A x B x C): 160 x 290 x 326 mm
HMOTNOST (bez vody): 1,9 kg
NAPÁJENÍ: AC (100-240)V ~ 50/60Hz: 0.6~0,8A DC 24V / 1.0~1,2A
TEPLOTA VSTUPNÍ VODY (min. – max.): 3 ºC – 40 ºC
TVRDOST UPRAVOVANÉ VODY (max.): 15 ºHF
TDS (min. – max.): 10 ppm – 300 ppm*
ORP (min. – max.): -200 mV ~ -600 mV*
KONCENTRACE VODÍKU: 10 ppm – 300 ppm
OBJEM NÁDOBY NA UPRAVOVANOU VODU: 2 litry
DOBA PŘÍPRAVY: 5/10/20/30 min.
SOUČÁSTI PŘÍSTROJE:
- tělo přístroje
- nádoba na vodu
- adaptér
- ozónový filtr

*v závislosti na upravované (vstupní) vodě

TECHNICKÉ PARAMETRY

KÓD

970043 VITAL Vodní generátor vodíku

CS/08/146. Systém kvality systému WLG (B-60326279) pro uvádění na trh a montáž zařízení na úpravu vody je certifikován a splňuje požadavky normy: UNE-EN-ISO-9001: 2000

WLG (B-60326279), ) je členem 
Water Quality Association.

Systém kvality WLG (B-60326279),  
pro marketing a montážní úpravy vody.
Zařízení je certifikována a splňuje  
požadavky normy UNE-ISO-9001.

WLG (B-60326279) patří do skupiny  
Aqua Spain, člen Aqua Europe  
(European national associations federation).

MODEL TYPAntioxidační síla 1,5 l hydrogenované vody 
odpovídá konzumaci:

Podle četných studií pomáhá konzumace vodíkem 
obohacené vody významně zlepšit více než 175 
tělesných stavů:
• Vrásky
• Cysty
• Alergie typu 1 
• Potlačuje endotoxiny
• Pomáhá při regeneraci po inhalaci kouře
•  Reguluje a normalizuje metabolické syndromy
• Žaludeční vředy
• Erekce
• Osteoporóza
• Svalová únava
• Překyselení organismu
• Astma
• Aktivita spermií
• Poškození buněčných struktur
• Poškození imunitního systému
• Předčasné stárnutí
• Záněty
• Poškození DNA
• A další civilizační choroby

S čím voda obohacená 
vodíkem pomáhá?

H2o


