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Drink je zelf gezond met 
H2 waterstof water

Waterstofwater H2– is er voor een gezonder 

leven, als alles draait om een gezonde levensstijl 

begrijp je zeker het belang van een goede 

hydratatie voor je lichaam. 

Regelmatig gewoon water drinken kan er 

echter niet voor zorgen voor een voldoende 

waterstofabsorptie. Deze Flow waterstofrijke 

Waterfl es generator doordrenkt extra 

waterstofmoleculen in uw drinkwater, 

voor bijzondere lichamelijke eff ecten. 

Tijdens de 3 minuten elektrolyse verwijdert 

het waterstofrijke water onzuiverheden 

uit het water, maakt na de inname vrije 

radicalen onschadelijk en elimineert giftige 

stoff en met krachtige waterstof anti-

oxidanten, verhoogt het energieniveau 

en verbetert het immuunsysteem en 

vertraagt het verouderingsproces. 

Hoge concentratie H2: De elektrolyse 

modus zorgt voor een ultra-hoge 

zuiverheid van waterstofrijk water.

Met een druk op de Start knop is de elektrolyse 

in slechts 3 minuten voltooid. En zorgt in 

1 electrolyse van 3 minuten voor een H2 

waterstofconcentratie productie tot 1200ppb 

wat uniek is. De fl ow fl es is geschikt voor de 

meeste soorten drinkwater - gedestilleerd 

water, gezuiverd water, mineraal water, 

kraanwater, niet voor vervuild water. 

Voordelen voor de gezondheid: H2 

waterstof doordrenkt water kan de immuniteit 

verbeteren. Dit actief geproduceerd waterstof 

in water zorgt voor een radicale, sterke osmose 

en ionisatie, die de lichaamscellen activeren, 

de immuniteit verbeteren, de spijsvertering en 

uitscheiding bevordert, het maagdarmstelsel 

helpt te verbeteren en ook de stofwisseling.

Eenvoudig en veilig: de waterstof generator 

is met één knop snel te bedienen en steeds 

weer USB oplaadbaar, bespaart meer geld dan 

waterstof geïnfundeerd water of H2 water. De 

Flowwaterstoffl  es is geproduceerd van rvs, van 

voedsel veilig borosilicaat glas, van voedsel 

veilige kwaliteit plastic en rubber onderdelen, 

is vrij van schadelijke chemische delen en van 

hoogwaardige titanium membraanplaten.

Deze geïoniseerde waterfl es kan ongeveer 15 

keer 3 minuten worden gebruikt na 1 oplading, 

gemakkelijk en handig voor naar kantoor, op 

het werk, op reis of de sportschool, etc. 

SPE/PEM technologie en de werking 

van het SPE/ PEM membraan SPE/ PEM 

technologie is de laatste ontwikkeling op het 

gebied van waterstof water makers. Deze 

technologie zorgt voor een uitzonderlijk hoge 



waterstof water productie. Tevens zorgt dit 

ervoor dat schadelijke bijproducten niet in uw 

waterstof water terecht komen, maar afgevoerd 

worden. Het Proton uitwisselingsmembraan 

PEM (Proton Exchange Membrane) ligt aan 

het hart van een goede Waterstof infusie 

machine of in een goede Hydrogen Water 

Maker fl es . Het is een elektrolytische cel 

met een vaste polymeerelektrolyt (SPE), wat 

een heel ander type membraan is dan dat 

wordt gebruikt in een standaard alkalische 

ionisator of goedkope Hydrogen fl essen.

Specifi caties van de Flow H2 
Waterstof waterfl es generator

Capaciteit 420 ml

Materiaal

Borosilicaat glas + 

304 Roestvrij Staal + 

Natural silicone ring + 

Titanium platen

Oplaadtijd 2,5 - 3 uur

Bedrijfstijd per waterstof oplading 3 minuten

Reductie potentieel (ORP) 0~ -500 MV

Batterij capaciteit 3,7V / 1000 mAh (ingebouwd)

Operatieve modus Semi-automatisch

Aantal waterstof opladingen (vol opgeladen) 15-20 keer

Operatief voltage DC 5V 1A

Operatieve kracht 4W

 Geschikt voor een water temperatuur 20-60°C kamer temperatuur

H2 waterstof concentratie 0.6-1.3 PPM

Afmetingen 
Hoogte: 290 mm

Diameter van de Flow fl es: 67 mm

Gewicht 390 gram



Beschrijving:

1. H2 Waterstof is in Japan bekend als 

Hydrogeen wat betekent: “het water van 

het leven”, door veel waterstof-rijk water te 

drinken vertraagt de veroudering. Naast het 

drinken van het water kan het ook worden 

gebruikt voor het wassen en reinigen van 

het gezicht en als huidonderhoud. De 

opname door de huid gaat gemakkelijker 

wanneer het water is gehydrateerd.

2. H2 waterstof water is gunstig voor 

regulatie in het lichaam zoals o.a. voor de 

maag en geeft verlichting bij constipatie, 

hydrogeen rijk water kan in het lichaam o.a. 

de gastro-intestinale functie verbeteren.

3. H2 Waterstof water moleculen zijn kleiner 

dan water moleculen en kunnen zonder 

te worden geblokt geabsorbeerd worden 

door het celmembraan en werkt extra 

gunstig om het metabolisme te versnellen.

4. H2 waterstof rijk water verbeterd 

de functie van de lichaamscellen 

helpt de cellen te  repareren en de 

regeneratie functie te verbeteren.

5. H2 waterstof rijk water zorgt er voor 

de bloedviscositeit te verminderen en 

de microcirculatie te verbeteren en de 

elasticiteit van het bloedvat te verbeteren.

6. Het H2 waterstof rijke Hvdrogeen 

water is extra gunstig om de drink 

waterkwaliteit te verbeteren, tegelijkertijd 

doodt het bacteriën in het water en 

het sterilisatie eff ect duidelijk.



Eigenschappen van de Flow H2 
waterstof water generator :

1. Borium-silicium hoge temperatuur 

bestendig glas, is gemaakt van een 

hoog voedsel gezond materiaal.

2. Intelligente platina titanium platen, 

zorgen voor de elektrolyse technologie 

om een stabiele combinatie van 

hydrogeen water te bereiken, met 

een hoge H2 waterstof concentratie 

met een goede stabiliteit en meer. 

3. De startknop is eenvoudig bedienbaar met 

een simpele aanraking en zorgt voor een 

elektrolyse in 3 minuten van H2 waterstof.

4. De lithium batterij met een grote capaciteit 

zorgt met een USB universele interface 

voor snel en gemakkelijk opladen.

5. Het is een uniek geproduceerd ontwerp. 

Het borosilicaatglas en de basis zijn 

afzonderlijk ontworpen. De basis en de top 

zijn van roest vrij staal en kunnen worden 

losgeschroefd en zijn gemakkelijk te 

reinigen.

De temperatuur van het water tot 

60 °C wordt kort goed behouden in 

de fl es die ook gemakkelijk drinkt.

6. Draagbaar en gemakkelijk mee te 

nemen, weegt nog geen 400 gram.

7. Geschikt voor gebruik op kantoor, buiten 

op het werk, uiteraard thuis en op reis in 

het buitenland waar mogelijk de kwaliteit 

van drink water niet vertrouwd is, in de 

auto, op school en in de sportschool, etc.

8. Meerdere UBS oplaadmethodes: in 

de autolader, met mobiele voeding 

of kantoor of  thuisvoeding.

9. Ingebouwde afdichtingsring voor 

eff ectieve lekpreventie. Antislip Flow fl es 

bodem met een ronde fl es mond.

10. Meer medische en andere eigenschappen 

vind je op de website van: 

www.healthconsultancy.eu

Zoals het verwijderen van Lood, Kwik, 

Arseen, Aluminium en andere zware 

metalen uit het lichaam kan met Zeoliet 

en H2 hydrogeen water extra snel uit het 

lichaam verwijderd worden . 

De resultaten zijn zichtbaar en meetbaar 

met de corpus analyser scan test dat 

270  lichaamsfuncties in beeld brengt 

van alle vitale lichaamsonderdelen 

en eventuele te korten.

Let op: Plaats de fl es niet dichtbij vuur of andere 

hete bronnen. Voorkom beschadigingen aan de 

Flow fl es.

Het glas zelf is breekbaar, voorkom dat de fl es 

valt of stoot tegen harde voorwerpen.

Doe geen corrosieve vloeistoff en in 

de fl es doen, ook geen thee zetten. 

Dat is geen functie van de fl es. 

Verpakking inhoud : 1 Flow waterstof 

rijke Waterfl es generator, 1 oplaadkabel, 1 

handleiding in 1 doos

1. Flesdeksel
2. Fles
3. Module
4. Oplaadkabel (zonder netadaptor)

Opening module
(2x schroefdraad)

Deksel  fl es 
(schroefdraad)
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