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Hydrogen 

S  Er det minste atomet som finner (1 proton 1 elektron) 

S  Komponerer 90% av universet 

S  En transportør for elektron  
(bevegelser mellom elektroner blir alltid gjort sammen med hydrogen) 

S  Alle energikilder inneholder hydrogen 

Eks: glukose  Eks: bensin 



Hvordan energi skapes 

C6H12O6 + O2 = CO2 + H2O + ENERGI 
Glukose                   Oksygen       Karbon -       Vann 
                                                      Dioksid 

S  Hydrogengass -  Den mest perfekte 
antioksidant  ment  til å trygge vårt  
stoffskifte 

S  Tenk mitokondriene som åpne peiser med 
gnistsprut av frie radikaler. Hydrogen 
reagerer med disse og  omgjør  radikalene/
gnisten til vann før de kan forårsake  skade 



S  Stoffskifteprosessene skjer i membranene inne 
i mitokondriene/kraftstasjonene i våre celler 

S  Energifrigjøringen skjer gjennom 
elektrontransportkjeden som skaper ATP 

 



Hydroksylradikal ødeleggelse 

S  Hydrogengass er naturens elegante løsning på å 
uskadeliggjøre frie radikaler 



”Oksygen paradokset” 

S  2-4 % av oksygenet vi puster inn  blir til skadelige frie radikaler 

S  Dette er grunnen til at topp idrettsutøvere ikke lever lengre enn 
andre 

S  Alle trenger beskyttelse mot disse radikalene 

S  Tarmbakterier var ment  til å produsere hydrogengass som via 
blodet  skulle sikre trygg forbrenning i alle cellene i hele kroppen 



Skader fra frie radikaler  

S  Skader fra frie 
radikaler begrenser 
seg ikke tilbake til 
selve 
mitokondriene, men 
alle komponenter i 
cellene kan bli 
angrepet 

S  Ved alvorlige skader 
kan celler også  død  



Oksidativt stress og sykdommer 
S  Ved alle kroniske lidelser foreligger det oksidativt stress  



Molekylvekt på antioksidanter 

S  Hydrogengassen møter de frie 
radikalene (gnistene) i rom og 
tid 

S  Andre gode og viktige 
antioksidanter er langt tregere 
på grunn av størrelse, og har 
ofte andre bruksområder i 
stoffskiftet vårt 

 



Hydrogenets evner som en 
antioksidant 

S  Mangel på 
antioksidanter = 
oksidativt stress  

 

S  Hydrogengass 
den viktigste 
antioksidanten i 
kroppen vår  

 



Hydrogen nøytraliserer frie 
radikaler til vann  

S  Andre antioksidanter kan og nøytralisere frie hydroksyl 
radikaler 

S  SOD / Superoksid dismutase  er et eksempel som  
nøytraliserer disse til oksygen og vann ved hjelp av et 
katalase enzym 



Andre antioksidanter à frie radikaler  

S  Vitamin C og vitamin 
E er også  kjente 
antioksidanter som  
uskadeliggjør frie 
radikaler på sitt vis 

 



Påvist antioksidant 



Direkte stimulering av ATP 
synteser  

S  En sunn kropp uten oksidativt stress har en NAD+/NADH  
forhold på 700/ 1 ,  Da har kroppen et rikelig lager av energi 
i form av ATP 

 



Klynger av vannmolekyler  

S  Hydrogengass løst inn i vann gir vannet endret struktur/ 
mindre drueklaser slik at det perforerer cellene lettere  

Normal klynge 
(15-17 molekyler per ring)   

 

Micro klynge av vann med oppløst hydr
ogen (5-7 molekyler) 

 
→ Mindre klynge betyr bedre hydrering 

og avgiftning  



Hydrogen hydrering og 
avgiftning 

S  Akvaporiner  er porer laget av store 
proteiner i cellemembranen 

S  Hydrogen vannet tiltrekkes til 
cellene ved positivt ladede 
akvaporiner (cellenes vannporer) 

 

På utsiden av cellen Vann kanaler  

Cellemembran 

Hydrering 
På innsiden av cellen 



Forskning på hydrogen  

http://bit.ly/190w3am (Research Abstracts) 
http://bit.ly/16SxmCy (Google Drive) 

S  Vi har gjennom antibiotika bruk, klorert drikkevann ,pasteurisert mat 
generelt mistet bakteriene vi hadde i tarmfloraen vår. Disse som i stor 
grad holdt oss friske. Å Drikke hydrogenvann gjennom dagen 
kompenserer for dette. 

S  Forskningen på hydrogengassens betydning  begynte å ta av i 2012, og tar 
nå av inn i en spennende framtid 

	

 



Metoder for hydrogen inntak 



Metoder for hydrogen inntak 



Fordeler ved hydrogenvann 

S  Øker blodsirkulasjonen 

S  Forbedrer huden 

S  Gir energi 

S  Reduserer kroppslukt 

S  Bra for avrusning 

S  Alle kan nyte det  

 



Fordeler ved hydrogenvann 

Etter 1 uke 

Før 



  

S  Lett å bruke 

S  Høyt hydrogen innhold  

S  Bærbar  

S  Enkelt vedlikehold 

S  Best i sitt marked 

 

Fordeler ved maskinen 



PH- skala 

surhet alkalitet 
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Kvalitets standard på drikkevann (pH5.8~8.5) 
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