Human Nature, s.r.o., Vihorlatská 22, 080 01 Prešov

Vážený obchodný partner,
Spoločnosť Human Nature, s.r.o. prichádza s výrobkom, ktorý je na trhu absolútnou
novinkou. Veríme, že sa pre svoje vynikajúce účinky dostane do Vašej pozornosti a do
pozornosti Vašich zákazníkov.
Jedná sa o inovatívny a jedinečný výrobok so širokým využitím, pri rôznych činnostiach.
Jednoduchý inhalátor medicínskeho kyslíka obohateného o záporné ióny /anióny/
v praktickom balení. Jednoduchým a úplne bezpečným použitím - inhaláciou v záťažovej situácii
dochádza k okamžitému účinku v organizme pôsobením záporne ionizovaného kyslíka,
resp. kyslíkových záporných iónov /aniónov/.
Inhalátor prírodne ionizovaného kyslíka OXY – Kyslík spoločnosti Human Nature, s.r.o
v 800ml balení obsahuje 8 litrov stlačeného prírodne ionizovaného medicínskeho kyslíka bez
ďalšej pohonnej látky, v jednoduchom aerosólovom rozprašovači s inhalačnou násadou, ktorá
súčasne tvorí kryt inhalátora. Výrobok ponúkame v troch variantoch: čistý ionizovaný kyslík a
ionizovaný kyslík s prírodnou arómou mäta a grapefruit. Náplň vystačí na cca 100 – 200 použití
/počet závisí na dĺžke a intenzite jednotlivých stlačení pri inhalácii/. Použitie ionizovaného
kyslíka v tejto forme je bez akýchkoľvek vedľajších účinkov.
Na trhu v Európe je v ponuke len čistý medicínsky balený kyslík. Práve záporné
kyslíkové ióny /anióny/ sú v našom výrobku účinné, podstatné a inovatívne. To, že ich
dodávame do tela formou fyzikálne upravenej molekuly kyslíka úplne jednoduchou a bezpečnou
formou, dodáva nášmu produktu jedinečnosť, nadčasovosť a všestrannú využiteľnosť.
Inhalačné tlakové nádoby s objemom 800 ml plnené 95 % ionizovaným kyslíkom /8L/,
z ktorých sa čistý plyn pohodlne a bezpečne inhaluje pomocou nadstavca sa dajú odporučiť
nielen pri rôznych zdravotných problémoch, ale aj napr. vrcholovým športovcom v predsúťažnej
príprave, či naopak pri regenerácii po súťaži a pri všetkých aeróbnych aktivitách, alebo pri
tréningu vytrvalosti či zvyšovaní výkonnosti.
Pri výkone, či už pri tréningu alebo pri súťaži, totiž nároky na kyslík výrazne stúpajú,
pričom náš organizmus sa nedokáže kyslíkom „predzásobiť“. Do krvi sa pri svalovej práci
uvoľňuje oxid uhličitý, ktorý vytláča kyslík a okysličuje krv. Svaly síce najprv začínajú pracovať
bez kyslíka /anaeróbne/, ale hneď pri prekročení „aeróbneho prahu“, uvoľňovanie energie už
závisí hlavne na parciálnom tlaku kyslíka v krvi, ktorá ho rozvádza po celom tele. Plynný kyslík
potrebujú nielen svaly k vyššiemu silovému výkonu a vytrvalosti, ale aj mozog k sústredeniu,
udržaniu pozornosti a koncentrácie.
Technické riešenie nášho výrobku je chránené Úžitkovým vzorom
priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky pod číslom 5690.
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Niektoré príklady využitia výrobku:
– pomáha pri bolestiach hlavy, migrénach, depresívnych stavoch,
alergiách, problémoch s dýchaním, a mnohých iných zdravotných problémoch
– pomáha pri psychickej a fyzickej vyčerpanosti a pri odbúravaní stresu,
pri dlhodobej a náročnej práci na PC, v zle vetrateľných priestoroch, alebo
v priestoroch vybavených klimatizáciou
– záporné kyslíkové ióny ničia baktérie a infekcie v celom dýchacom trakte
a zlepšujú priechodnosť vzduchu v pľúcach
– účinne pomáha organizmu vyrovnať sa s pobytom v znečistenom, alebo
záťažovom prostredí
– pri fyzickej aktivite, alebo pri športovom tréningu zvyšuje výkonnosť,
dochádza k rýchlejšiemu rozkladu laktátu /kyseliny mliečnej/
a pomáha odbúravať pocit svalovej horúčky /svalovica/
– pomáha zabezpečiť rýchlejší regeneračný proces v organizme
a detoxikáciu organizmu, napr. po fyzickej alebo psychickej námahe,
alebo po nadmernom príjme alkoholu a liekov
– pomáha zlepšiť bunkový metabolizmus
– zlepšuje sústredenie a koncentráciu, zabraňuje psychickej únave
a únave pri šoférovaní, účinne predchádza mikrospánku za volantom
– pri chudnutí pomáha v aeróbnej fáze tréningu spaľovaniu tukov v organizme
– prírodne ionizovaný kyslík pôsobí prevenčne, zdokonalí zdravotný stav
a celkovo zvyšuje imunitu organizmu
Fyziologický princíp pôsobenia na organizmus:
Ionizovaný kyslík sa po vdýchnutí do pľúcnych komôr účinne viaže v pľúcnych
kapilárach na krvné farbivo hemoglobín, ktoré obsahujú červené krvinky - erytrocyty. Prenos
kyslíka je obvykle úplný v priebehu obehu kapilárnym riečišťom. Erytrocyty prúdia pľúcnymi
kapilárami približne okolo 0,75s a v tomto časovom úseku sa za normálnych okolností
uskutoční prenos kyslíka /proces difúzie/. Ionizovaný kyslík pomáha zvýšiť parciálny tlak
kyslíka v krvi a v pľúcnych kapilárach.

Základné poznatky o zistenom pôsobení vzdušných iónov na človeka:
- záporné ióny /anióny/ sú biologicky účinné,
- vplyv záporných iónov /aniónov/ je priaznivý,
- vplyv kladných iónov /katiónov/ je negatívny.
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Najvýraznejšie oblasti priaznivého pôsobenia záporných iónov /aniónov/:
-

-

baktericídny efekt /smrtiaci účinok/ napr. na kultúry baktérie Staphylococcus aureus "zlatý
stafylokok" a iné., eliminácia baktérií, plesní a kvapôčkových infekcií
nervový systém: zlepšenie nálady, uspokojenie, zmiernenie nespavosti a bolesti hlavy,
skrátenie reakčných časov, zlepšenie subjektívnych pocitov
kardiovaskulárny systém: zníženie krvného tlaku, zníženie tepovej frekvencie, spomalenie
sedimentácie červených krviniek, zníženie počtu bielych krviniek
respiračný systém: spomalenie dychovej frekvencie, urýchlenie procesu samočistenia pľúc,
zvýšenie vylučovania hlienu - očistenie dýchacích ciest, podpora tvorby enzýmov
ovplyvňujúcich pružnosť dýchacích ciest, urýchlenie hojenia tkaniva a sliznice v prípadoch
zápalových ochorení dýchacích ciest
zažívací systém: úprava látkovej výmeny, pokles voľného cholesterolu v krvi, úprava
podielu elektrolytov v krvi – pôsobí antioxidačne
pohybový aparát : analgetický a antireumatický účinok (kladné ióny majú nepriaznivý vplyv)

Naopak pôsobenie kladných iónov /katiónov/ je negatívne. Spôsobuje napríklad
zažívacie ťažkosti, bolesti hlavy, zvýšenú únavu, hučanie v ušiach, závrate a podobne.
Pri vysokej koncentrácii kladných iónov /katiónov/ dochádza k ich vnikaniu do pľúc.
Vdychovaním sa dostanú do krvi a do organizmu, kde môžu vyvolávať nepriaznivé reakcie, ako
napr. zvýšené uvoľňovanie serotonínu a histamínu. Zvýšená hladina serotonínu v krvi znížuje
kapacitu pľúc a schopnosť tela absorbovať kyslík. Serotonín rovnako spôsobuje sťahovanie
hladkého svalstva, čo môže vyvolať migrénu, alergické reakcie, návaly horúčavy, bolesti v krku,
prieduškový kašeľ, nevoľnosť a pod. Zvýšenie hladiny histamínu sa môže prejaviť okrem iného
aj bolesťami srdca, rôznymi alergiami, sennou nádchou, nevoľnosťou, nespavosťou a pod.
Okrem toho nedostatok záporných iónov vyvoláva pocit nepohody a dusna, nedýchateľného
vzduchu a spôsobuje dýchacie a rôzne zdravotné ťažkosti.
Elektroiónovú klímu v interiéri výrazne negatívne ovplyvňuje stavebná konštrukcia
budovy ako aj jej vnútorné zariadenie. Najhoršie sú na tom železobetónové konštrukcie
a konštrukcie z oceľovým skeletom. Závažné je aj fajčenie, lebo cigaretový dym, ktorý obsahuje
prevažne kvapalný aerosól dechtu záporné ióny v okolitom priestore spoľahlivo ničí. Ďalším
veľkým problémom je používanie klimatizácie. Záporné ióny sú neutralizované už pri filtrácii
nasávaného vzduchu, pri jeho zvlhčovaní, ale hlavne pri doprave vzduchu potrubím. Množstvo
záporných iónov klesá aj pri dlhodobom pobyte viacerých ľudí v nevetranej miestnosti. Merania
ukazujú jednoznačne nepriaznivý stav, kde sa v interiéri modernej železobetónovej budovy,
alebo v budove z oceľovou konštrukciou s klimatizáciou nachádza v ovzduší minimum
kyslíkových aniónov.
S pozdravom
František Humeňanský
konateľ spoločnosti
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