
Πάνω από 340 κλινικές μελέτες αποδεικνύουν την 
αντιοξειδωτική δράση του μοριακού υδρογόνου, 
καθιστώντας το τον μεγαλύτερο σύμμαχο του 
ανθρώπου έναντι του οξειδωτικού στρες που 
προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες. Ως αποτέλεσμα, 
το νερό που είναι εμπλουτισμένο με μοριακό 
υδρογόνο ασκεί ισχυρή αντιφλεγμονώδη 
δράση, έχει νευροπροστατευτικές ιδιότητες και 
επιβραδύνει την διαδικασία γήρανσης.
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Η  ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΑΝΤ ΙΓΗΡΑΝΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ  
ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ
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http://www.deholding.info/el-GR/


ΜΕΓΕΘΟΣ. Το Μοριακό Υδρογόνο, λόγω του μικρoσκοπικού του μεγέθους (ατομικό βάρος 
1, μοριακό 2), έχει την ικανότητα να διεισδύει βαθιά στα κύτταρα και στα μιτοχόνδρια (τις 
μηχανές των κυττάρων)  και να εξαλείφει τις ελεύθερες ρίζες από την πηγή τους.

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ. Σε αντίθεση με άλλα αντιοξειδωτικά, τα οποία δεν μπορούν να διακρίνουν 
τις επιβλαβείς ελεύθερες ρίζες ( ρίζες υδροξυλίου) από τις ωφέλιμες (υπεροξείδιο του 
υδρογόνου), το μοριακό υδρογόνο στοχεύει επιλεκτικά στις βλαβερές ελεύθερες ρίζες και τις 
εξουδετερώνει προστατεύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την κυτταρική ομοιόσταση.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Ένα επιπλέον σπουδαίο στοιχείο για το Μοριακό Υδρογόνο είναι ότι η 
υπερκατανάλωση του δεν επιβαρύνει τον οργανισμό, δεν προκαλεί τοξικότητα και δεν 
απαιτείται κατανάλωση ενέργειας για την διάλυση του. Σε αντιδιαστολή, η υπερκατανάλωση 
άλλων αντιοξειδωτικών ουσιών επιβαρύνει το συκώτι και κατ’ επέκταση χρειάζεται ο 
οργανισμός να καταναλώσει επιπλέον ενέργεια για την διάσπαση τους.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ. Το Μοριακό Υδρογόνο ενώ  απομακρύνει άμεσα τις βλαβερές ρίζες υδροξυλίου,  
ταυτόχρονα ενεργοποιεί  και τα φυσικά αντιοξειδωτικά ένζυμα του κυττάρου (υπεροξειδάση 
γλουταθειόνης, καταλάση δισμουτάση), τα λεγόμενα και επισκευαστές των κυττάρων. Η 
συνδυαστική αυτή δράση εξασφαλίζει την μακροπρόθεσμη προστασία του οργανισμού.

1 ΠΡΟΪΟΝ -3 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ – ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΟΦΕΛΗ!

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ DEAQUA

Π Λ Ε Ο Ν Ε Κ Τ Η Μ Α Τ Α  Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ :  Φ Ο Ρ Η Τ Ο Τ Η Τ Α                                                                                                        
ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ:

Πλάκα ηλεκτροδίου από 
τιτάνιο με επίστρωση 

                λευκόχρυσου 

Υλικό φιάλης από  
ανθεκτικό γυαλί Πυρέξ

Χώρα παραγωγής  
μεμβράνης ιόντων:  

Ιαπωνία

ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΟ 
ΥΔΡΟΓΟΝΟ

ΝΕΡΟ 
ΜΕ ΟΖΟΝ

ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ 
ΜΕ ΥΔΡΟΓΟΝΟ
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Με την ειδική τεχνολογία SPE, ώστε η καθαρότητα του 
παραγόμενου υδρογόνου να φτάνει το 99,99%. 
 
To όζον, το οξυγόνο και άλλα απόβλητα αέρια απομακρύνονται 
από τον ειδικό αεραγωγό που βρίσκεται στην πίσω  πλευρά της 
συσκευής.

Το μοριακό υδρογόνο με  αέρια διάχυση διαπερνάει εύκολα 
τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, πράγμα που δεν συμβαίνει με 
τις περισσότερες αντιοξειδωτικές ενώσεις.  Για το λόγο αυτό  
προτείνεται η χρήση του σε νευρολογικές διαταραχές καθώς 
επίσης και σε βλάβες του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Εκτός από τις νευροεκφυλιστικές ασθένειες, το εισπνεόμενο 
μοριακό υδρογόνο  φαίνεται επίσης σύμφωνα με μελέτες να 
βελτιώνει και άλλες εγκεφαλικές παθήσεις και τραυματισμούς, 
όπως η εγκεφαλική βλάβη υποξίας - ισχαιμίας, η γνωστική 
εξασθένηση που σχετίζεται με το άγχος ή την ηλικία, το  
εγκεφαλικό τραύμα, κ.α.

Για μία 10λεπτη συνεδρία πατήστε το κουμπί εκκίνησης 3 φορές, 
αφού πρώτα έχετε συνδέσει την ρινική μάσκα με τη γεννήτρια.

*Έναρξη λειτουργίας: 
πατήστε το κουμπί 
εκκίνησης  δύο 
συνεχόμενες φορές 
για 5λεπτη παραγωγή 
υδρογόνου, ενώ εάν 
το πατήσετε τρείς 
συνεχόμενες φορές 
θα έχετε 10λεπτη 
παραγωγή υδρογόνου 
για ακόμη μεγαλύτερη  
περιεκτικότητα μοριακού 
υδρογόνου στο νερό 
σας. 

ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΠΟΣΙΜΟ 
ΝΕΡΟ
ΜΕ  
ΥΔΡΟΓΟΝΟ

ΜΑΚΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ  
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ: ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΟΥ 
5.000 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πιστοποιημένο 
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*Έναρξη λειτουργίας : πατήστε το κουμπί εκκίνησης  μια φορά  παρατεταμένα, μέχρι να  ακουστεί ένας 
διακριτός περιοδικός  ήχος από την γεννήτρια. 

ΝΕΡΟ ΜΕ ΟΖΟΝ

Βελτιώνει την όψη του δέρματος και αποκαθιστά τις πληγές (βάλτε  
το οζονισμένο νερό απευθείας στην πληγή) 

Λόγω της αντιβακτηριακής του δράσης , χρησιμοποιήστε το  για 
να κάνετε πλύσεις του λάρυγγα και να προλάβετε τις λοιμώξεις 
του ανώτερου αναπνευστικού 

Για την κακοσμία του στόματος: Χρησιμοποιήστε οζονισμένο 
νερό για το πλύσιμο του στόματος (γαργάρες) και το βούρτσισμα 
των δοντιών

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ποδόλουτρο με αντιμυκητιασικές 
ιδιότητες

Συμβάλλει, μέσω στοματικών πλύσεων, στην αντιμετώπιση της 
ουλίτιδας και της περιοδοντίτιδας

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 
Μ Ε  Μ Ο Ρ Ι Α Κ Ο  Υ Δ Ρ Ο Γ Ο Ν Ο

Βελτιώνει την μνήμη,  την νοητική 
διαύγεια και συγκέντρωση

Καταπολεμά τις αλλεργίες

Ρυθμίζει το σωματικό βάρος

Υποστηρίζει την κινητικότητα του εντέρου

Ανακουφίζει τις  ταλαιπωρημένες 
αρθρώσεις 

Ενισχύει τον τόνο του δέρματος και 
απαλύνει τις ρυτίδες

Βελτιώνει τις αθλητικές επιδόσεις και 
αυξάνει την αντοχή

Μειώνει τον χρόνο ανάρρωσης   

Συμβάλλει θετικά στην διαδικασία του 
ύπνου 

Τονώνει την ζωτικότητα και 
απαλλάσσει από τον αίσθημα 
χρόνιας κόπωσης

Για καλύτερα αποτελέσματα χρησιμοποιήστε την 
τεχνολογία DeAqua μαζί με την συσκευή DeVita Energy 8.

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΑ ΑΣΥΓΚΡΙΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ  
ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΕΙ ΜΕ ΥΔΡΟΓΟΝΟ 
ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟ ΣΕ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΕΞΙΑΣ


