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Generator de apă alcalină & hidrogenată FREEWAYS 
 

  

  

Generatorul de apă alcalină & hidrogenată 
FREEWAYS a fost conceput să fie un produs ușor 
de folosit, portabil și care să ofere rapid o apă 
alcalinizată și hidrogenată, cu proprietățile: 

 

1. Alcalină 

2. Hidrogenată 

3. Anti-aging 

 

Alcalinizare 

Este indicat ca sângele să fie la un pH între 7.35 și 7.45 pentru a menține 
corpul la un nivelul optim de sănătate. Pentru a anula aciditatea pe care o 
primește din alimentația acidă zilnică, sângele poate lua calciu din oase și dinți 
și astfel apar cariile sau osteoporoza, sau poate face depuneri în diferite părți 
ale organismului (de ex., aceasta este cauza pietrelor la rinichi). 

Generatorul FREEWAYS oferă o apă alcalină cu un pH de până la 9,0 - 
9,8 pentru a ajuta la anularea efectelor nocive ale acidității. 

   

Hidrogenare 

Hidrogenul (denumire din greacă, cu semnificația de „a face apă”) este 
recunoscut ca fiind cel mai mic antioxidant (este cel mai ușor element din 
univers) ceea ce îi conferă un puternic efect de neutralizare a acțiunilor 
nocive ale radicalilor liberi ai oxigenului și o biodisponibilitate celulară 
crescută. Din păcate, hidrogenul prezent în formula apei este în formă legată 
și nu este foarte accesibil celulelor, în timp ce hidrogenul liber este un gaz ușor 
și care se difuzează rapid. Datorită dimensiunii lui foarte mici, hidrogenul este 
capabil să intre inclusiv în structurile sub-celulare cum ar fi mitocondriile, ceea 
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ce îl face extrem de biodisponibil. Poate chiar să treacă prin bariera sânge-
creier. Este incolor, inodor, nemetalic și netoxic. 

Hidrogenul este un antioxidant de 176 ori mai puternic decât vitamina C, de 
221 de ori decât polifenolii, de 290 ori mai mult decât catehinele (polifenoli cu 
proprietăți antioxidante), de 863 ori mai mult decât coenzima Q10 și de 431 
de ori mai mult decât vitamina E. În organismul uman hidrogenul funcționează 
ca un antioxidant protejând celulele și ADN-ul de stresul oxidativ, 
ajutând la reducerea inflamațiilor și împiedicând multiplicarea necontrolată a 
celulelor. 

Dintre metodele prin care hidrogenul molecular poate fi administrat, cea care 
s-a dovedit în cercetările de până acum ca fiind cea mai eficientă în majoritatea 
cazurilor a fost apa hidrogenată (este probabil cea mai ușoară metodă și este 
de asemenea și foarte eficientă). 

Apa hidrogenată (apa îmbogățită cu hidrogen molecular dizolvat) 
furnizează celulelor corpului moleculele de hidrogen atât de benefice 
sănătății. 

  

ORP-ul (Potentialul de Oxido-Reducere) reprezintă capacitatea unei soluții de 
a oxida sau reduce elementele cu care vine in contact, cu efecte negative 
semnificative asupra sănătății. Cu cât consumăm mai multe alimente și băuturi 
cu valoare ORP mare pozitivă, cu atât organismul nostru este mai afectat. 
Printre acestea se numără băuturile alcoolice, carbogazoase, alimente acide, 
carnea, fast food, etc. 

Valoarea ORP dezirabilă a alimentelor este una negativă, de exemplu a 
fructelor și legumelor, a apei hidrogenate și ionizate, etc. Cu cât valoarea 
negativă (-) e mai mare, cu atât alimentul este mai benefic. 

Potențialul oxido- reducător (ORP) al apei potabile este de obicei între +100 
mV si +400 mV. 

Prin îmbunătățirea apei cu hidrogen ORP-ul apei este adus la valori 
benefice antioxidante de până la -300 sau -400 mV. 

  

Beneficii anti-aging ale apei îmbogățite în hidrogen: 

Reduce inflamațiile și durerea. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, avem mai 
multe dureri. Hidrogenul este un puternic antiinflamator care ajută și la 
diminuarea durerii. 

Susține un nivel optim al funcțiilor cognitive prin neutralizarea radicalilor liberi 
în exces care apar în creier. Creierul este 2-4% din masa corporală dar 
consumă 20-40% din oxigenul pe care îl respiri. Fiindcă 2-5% din oxigenul pe 
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care îl respiri se transformă în radicali liberi, creierul tău este foarte supus 
deteriorării produse de stresul oxidativ. 

Oxigenul activ cauzează pete negre și riduri. Reacția dintre hidrogen și 
oxigenul activ are ca produs de reacție apa, benefică în estomparea petelor, 
iluminarea pielii și hidratarea în profunzime a celulelor dermei. 

  

  

Specificații tehnice: 

1. Asigură pH-ul alcalin mediu al apei de până la 9,0 - 9,8 

2. Potențial de oxido-reducere ORP cu valoare de până la -400* 

3. Capacitate: 450 ml de apă 

4. Valabilitatea cartușului: 12 luni de utilizare 

5. Cartuș detașabil cu posibilitatea de a fi schimbat 

6. Dimensiuni: Ø=64mm, H=225mm 

7. Generatorul FREEWAYS este plăcut ca design, portabil și ușor de 
manevrat și este fabricat din TRITAN, un copolimer special care este 
folosit în industriile medicală și alimentară pentru caracteristicile sale de 
siguranță, este rezistent la șocuri fizice, termice, chimice, este 
reutilizabil și nu face transfer de alte substanțe în apă. 

   

CARTUȘUL Generatorului este alcătuit dintr-o combinație de bile cu funcții 
diferite, pentru un efect terapeutic optim: 

1. Bile ceramice minerale (Ca, K, Mg, Na) 

Au funcție antimicrobiană, efect dedurizant și dezodorizant, 
îmbunătățesc gustul și prospețimea apei. 

  

2. Bile de hidrogenare 

Hidrogenează apa generând proprietăți antioxidante și crescând ORP-
ul, alcalinizează apa crescând pH-ul. Efect anti-aging. 

  

3. Bile de turmalină 
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Îmbunătățesc hidratarea celulară spărgând moleculele de apă în clusteri 
mai mici și generează ioni negativi, prin raze infraroșii în spectru îndepărtat 
(FIR). 

  

4. Bile minerale cu înveliș de magneziu - o formulă specială care 
combină mai multe minerale (magnetită care conține titan și germaniu 
(Ge), pulbere de magneziu și zeolit multiporos). 

Au funcție de absorbție și adsorbție a substanțelor străine, inclusiv a 
bacteriilor, efect de purificarea apei. 

  

Utilizare: 12 luni. 

A se curăța la 1-2 săptămâni: se toarnă prin partea de sus apă cu acid citric 
(5g pulbere dizolvată în apă), se agită și apoi se clătește abundent. 

  

  

Acest Generator NU FILTREAZĂ apa. 

1. Este important să folosiți apă filtrată inițial. 

2. Pentru un efect și mai puternic de alcalinizare și hidrogenare, 
recomandăm să se folosească apa tratată de Sistemul de purificare 
FREEWAYS. 

  

  

Consumul de apă alcalină, microstructurată și îmbogățită în hidrogen 
FREEWAYS are multiple beneficii asupra întregului organism: 

• Foarte important este efectul de neutralizare a acțiunii nocive a 
radicalilor liberi ai oxigenului. 

• Ajută la prevenirea îmbătrânirii premature 

• Ajută la reducerea nivelului de colesterol 

• Ajută la arderea grăsimilor 

• Accelerează vindecarea rănilor 

• Împiedică apariția inflamațiilor 

• Contribuie la vindecarea tulburărilor metabolice 

• Întărește sistemul imunitar 
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• Crește micro circulația locală 

• Contribuie la păstrarea tinereții celulelor, datorită capacității 
antioxidante 

• Contribuie la hidratarea profundă a corpului, de 6 ori mai mult decât cu 
apa obișnuită 

• Contribuie la lubrifierea și elasticizarea articulațiilor 

• Contribuie la eliminarea toxinelor și a materialelor reziduale ale 
proceselor metabolice 

• Contribuie la îngrijirea și întreținerea pielii 

• Reduce oboseala de după antrenament și revigorează mușchii 

• Neutralizează efectele alcoolului și controlează aportul caloric 

• Scade apetitul și senzația de foame 

• Anulează rapid radicalii liberi toxici în apă 

• Menține homeostaza antioxidanților (antioxidanții proprii corpului sunt 
activați și menținuți la nivele optime). 

• Sprijină semnalizarea celulară (mecanismele de comunicare din 
interiorul celulei), metabolismul celular și exprimarea genetică. Aceasta 
are impact asupra inflamației, obezității și mecanismelor de 
îmbătrânire. 

  

  

Beneficii în sport ale apei îmbogățite în hidrogen: 

Îmbunătățește performanțele și reduce timpul de recuperare. În urma 
exercițiilor intense se produce oxigen activ. Prin consumul imediat de apă 
hidrogenată, nivelul oxigenului activ se va reduce, iar masa musculară va fi 
hidratată și hrănită cu nutrienți. Cercetări făcute pe sportivi au arătat că 
hidrogenul scade nivelul de acid lactic ceea ce duce la performanțe mai bune 
și recuperare mai rapidă. 

Ajută la creșterea nivelului de energie. Adenozin Trifosfatul (ATP) este 
combustibilul care creează energie în interiorul celulelor în timpul efortului 
fizic. Cercetările arată că H2 crește producția de ATP, și astfel te ajută să 
menții un nivel ridicat de energie și să obții performanțe mai bune. 

  

Apa microstructurată și beneficiile ei în hidratare: 
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Structura ei fină moleculară are un efect puternic asupra capacității apei de a 
hidrata celulele, de a elimina reziduurile, de a transporta substanțele nutritive, 
de a susține procesele metabolice și de a susține comunicarea celulară. 

  

  

Mod de utilizare:  

1. Spălați bine Generatorul de apă alcalină & hidrogenată FREEWAYS 
înainte de utilizare (nu folosiți materiale abrazive). 

2. Beți apa după minim 15 minute, agitând înainte recipientul. 

3. Recipientul trebuie curățat frecvent pentru igienizare. 

  

IMPORTANT: 

Valoarea ORP poate varia ca urmare a fluctuațiilor de temperatură, a sursei 
apei, a lipsei calibrării periodice a aparatelor de măsură și a performanței 
acestora, precum și a influenței altor factori. 

Acuratețea măsurătorilor se poate obține doar in laboratoarele de 
specialitate. 

 


