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Célula após o
choque oxidante

O primeiro e único gel no mundo fundado na descoberta
revolucionaria relativa a sinergia de natureza e ultimas
investigações científicas sobre a forte actividade
antioxidante do Hidrogénio Molecular, hoje em dia
considerado o mais potente antioxidante natural.

Elimina dor
Diminui inchaços
Acelera recuperação das lesões
GEL PROFISSIONAL DE HIDROGÉNIO ACTIVO é o
produto para uso externo que na sua recomendada
aplicação regular ajuda no caso das consequências e
estados provocados por lesões de tecidos musculares e
conjuntivos como no caso de socos, quedas, ferimentos
desportivos e outras as causas que incitam hematomas,
inchaços, torções e deslocamentos. Os estudos científicos
confirmaram que Hidrogénio Molecular possui efeito
beneficiário e no caso de inflamações e cansaço de
músculos provocados por actividades físicas intensas e
fatigantes, bem como, no caso das actividades desportivas,
exercícios recreativos ou trabalho físico.
GEL PROFISSIONAL DE HIDROGÉNIO ACTIVO é extra
saturado com nano bolhas de Hidrogénio Molecular
facultando assim o pleno potencial desse potente
antioxidante, reflectido na capacidade de penetração celular
do Hidrogénio Molecular, com a sua eliminação selectiva e
direccionada de radicais livres prejudiciais, produtos tóxicos
de metabolismo (nitratos hidroxilos e peróxidos).
GEL PROFISSIONAL DE HIDROGÉNIO ACTIVO é extra
saturado com nano bolhas de Hidrogénio Molecular e
como tal, cria a rica solução alcálica. As soluções alcálicas
neutralizam e eliminam os ácidos desnecessários do
organismo.
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GEL
PROFISSIONAL
DE HIDROGÉNIO
ACTIVO
A embalagem de 110 ml possui
a concentração máxima do
Hidrogénio Molecular. Essa
fórmula assegura uma acção
reforçada e prolongada.
GEL PROFISSIONAL é dedicado
antes de tudo para desportistas
profissionais, médicos desportivos,
fisioterapeutas, fisiatras e todos
expostos ao intenso esforço
físico no âmbito dos treinos. É
particularmente recomendado
para dores agudas e crónicas,
bem como, para graves
lesões na primeira faze de
tratamento. GEL PROFISSIONAL
alivia acentuadamente a dor,
diminuindo os mesmos, os
inchaços, a temperatura de
processos inflamatórios, e acelera
substancialmente a recuperação
das lesões. Através do ultra-som
diagnóstico foi determinado que
Hidrogénio Activo penetra até 5 cm
debaixo da pele e, além da acção
superficial, é altamente efectivo na
profundidade da área tratada.

Hidrogénio tem a menor conhecida molécula do universo e como tal possui
a capacidade de penetração profunda debaixo da superfície de pele (3-5 cm),
conforme constatado através do ultra-som diagnostico nos casos de aplicação
do Gel Profissional de Hidrogénio Activo nas áreas tratadas.
Gel Profissional de Hidrogénio Activo é um produto de uso geral e possui
o Atestado de Saúde e Segurança emitido pelo Laboratório Certificado da
República de Sérvia.
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Em breve sobre o
Hidrogénio Molecular
Palavra científica
Já mais de 40 anos o Hidrogénio Molecular é utilizado
nas clínicas e no âmbito da medicina experimental. A
última década introduziu descobertas extraordinárias
relativas aos efeitos benevolentes desta simples molécula.
Descobriu-se que Hidrogénio Molecular possui diversas
funções no âmbito do organismo humano, entre as quais
é o papel anti-inflamatório, antialérgico, antioxidante,
amortecedor e regulatório. Os efeitos beneficiários de
Hidrogénio foram confirmados em mais de 70 modelos
experimentais de doenças e 13 estudos clínicos, em
particular relativo as doenças acompanhadas por
extremos choques oxidantes como no caso de diabetes,
síndroma metabólico, derrame cerebral, artrite
reumatóide ou doenças neuro degenerativas.
Hidrogénio Molecular possui a capacidade da
neutralização selectiva das moléculas toxicas (radicais
livres) no local da lesão ou prejuízo, onde a sua baixa
massa molecular faculta a veloz e profunda penetração de
Hidrogénio nos espaços inacessíveis dos tecidos e órgãos
celulares afectados. As investigações não demonstraram
significativos efeitos indesejáveis do Hidrogénio Molecular.
Electrónio

Antioxidante

Radical livre

Hidrogénio Molecular pode ser aproveitado de vários os
modos – pela aspiração de gás hidrogénico, absorção
das soluções orais (agua enriquecida com hidrogénio),
injecções intravenosas ou intraperitoneais de hidrogénio,
ou através da aplicação directa em forma de gotas para
olhos, soluções para banhos, ou formas gelatinosas
para acolchoamentos. Do ponto de vista de toxicidade o
Hidrogénio Molecular não é citotóxico, nem nos casos
de alta concentração.Os efeitos de Hidrogénio Molecular
foram activamente investigados nos últimos anos nos
ramos de medicina que envolve os órgãos de habilidade
motora – da ortopedia e medicina desportiva até a
reumatologia e medicina física. Hidrogénio Molecular
pode reduzir as lesões secundarias que originam em
consequência de extremos choques oxidantes no caso das
doenças ou lesões agudas do sistema locomotor.
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Hidrogénio Molecular e lesões de tecidos moles
No estudo científico foram investigados os efeitos nos desportistas profissionais na utilização oral
e tópica do Hidrogénio Molecular após as lesões agudas de tecidos moles (tendões, músculos e
ligamentos) onde o Hidrogénio foi introduzido como suplemento às terapias convencionais das
lesões desportivas que incluíram a aplicação de gelo, imobilização, bandagens e outras as medidas
costumarias. Hidrogénio foi utilizado por período de duas semanas e, além dos comprimidos de
hidrogénio (2 gramas por dia), nos locais das lesões foi aplicado o gel (Gel Profissional de Hidrogénio
Activo) 6 vezes por dia 20 minutos cada. Os desportistas foram observados logo após das lesões e,
em seguida, após de 7 e 14 dias no percorrer da recuperação. Acompanhou-se a sensação de dor em
inacção e movimento, mobilidade passiva das articulações, inchaços do tecido ferido, bem como, alguns
marcadores inflamatórios. Aplicação combinada oral e tópica do Hidrogénio reduziu substancialmente
as inflamações e significativamente promoveu a mobilidade das articulações depois das lesões
desportivas dos músculos e tendões. Do outro lado, não houve alterações dos outros os parâmetros no
percorrer da recuperação das lesões desportivas, nem efeitos significativos indesejáveis na utilização
do Hidrogénio Molecular. Este estudo indicou os possíveis efeitos benevolentes na utilização duo
semanal de Hidrogénio como suplemento à terapia tradicional das lesões desportivas de tecidos moles.

Vantagens do Hidrogénio Molecular
Múltiplos mecanismos de actividade – Os estudos experimentais e clínicos demonstram que o
Hidrogénio Molecular possui o efeito anti-inflamatório e cito protectivo nas células de tecido muscular,
cartilaginoso e ósseo. É possível que Hidrogénio se comporta como a sinalização reguladora na
expressão de proteínas.
Biodisponibilidade favorável – As pequenas dimensões das moléculas e transporte pela simples
difusão possibilitam para que o Hidrogénio Molecular possa atingir facilmente e rapidamente os tecidos
com a circulação fraca (tecido cartilaginoso por exemplo) sem limitações características para outros os
agentes terapêuticos.
Ausência de significativos efeitos indesejáveis – Estudos clínicos demonstram alta segurança de
todas as formas terapêuticas de Hidrogénio para uso humano. Além dos casos isolados de ligeiras
dificuldades gastrointestinais (a ligeira diarreia por exemplo), por enquanto não são conhecidos efeitos
tóxicos de Hidrogénio, nem no caso de mega dosagens.
Ampla palestra das formas terapêuticas – No caso dos estados patológicos agudos e crónicos do
sistema locomotor, o Hidrogénio Molecular pode ser administrado pela aspiração de gás, bem como,
pela aplicação das formas orais (comprimidos e soluções por exemplo) e pela aplicação tópica do Gel
Profissional de Hidrogénio Activo.
Possibilidade da co aplicação – Tendo em conta a baixa possibilidade de interacção com outros
os remédios, o Hidrogénio Molecular pode ser utilizado ao mesmo tempo com outros os agentes
terapêuticos sem a diminuição da sua actuação. Acção mista com as terapias tradicionais é possível.
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