
الهيدروجين الجزيئي الطبيعي

, الحماية, مكافحة عالمات التقدم في السن
االنتعاش والترطيب, الفاعلية 

H-deux ZEN
مضادات األكسدة االنتقائية ذات أعلى جودة-الهيدروجين الجزيئي 

مكمالت غذائية طبيعية مصنوعة في اليابان



H-deuxيعمل ZENالجزيئيالهيدروجينإنتاجطريقعناالنتقائيةاألكسدةمضاداتكأحد(H2)

،الجسمفيسميةالحرةالجذورأكثروهي،(HO)الهيدروكسيلجذورتحويلوعبرالمعدةفيمباشرة

..(H2O)الماءمنجزئياتإلى

فيرةذوأخفأصغروهو،عامةبصفةالكونوفيأجسامنافيطبيعيبشكلالهيدروجينيتواجد

لتحييدالخالياعجميبسهولةيخترقلذلك،العالمفيُجَزْيءأصغرانهحيث.منديليفجدوليسارأعلى

.انتقائيبشكلالهيدروكسيلجذور

»شهيرةأمريكيةطبيةمجلةفينُشرمقالسلط،2007عامفي Nature Medicine »

.أجسامناعلللهيدروجينالعالجيةالفضائلعلىالضوء،

المقالنشرمنذلكن،الموضوعهذاحولطبيمقال50حوالينشرتم،المقالهذاقبل

جميعيفالعلميةالمقاالتمئاتكتابةتمت،اليابانمنأوتاهللدكتور2007عامفيالرائد

.للهيدروجينوالوقائيةالعالجيةاآلثارلتصنيفالعالمأنحاء

خارجيةواملعبسببوتتراكمننتجهاالتيالحرةوالجذورالتأكسديلإلجهادالمفرطالتعرضلمحاربةالجزيئيالهيدروجينإلىنحتاج

.وداخلية

؟H-deuxZENمتى نستخدم 

.ذلك لسبب بسيط هو أن المنتج الوحيد  المشتق هو الماءوالهيدروجين الجزيئي هو أحد مضادات األكسدة التي تتسم باستهالك امن 

التلوث ، التبغ ، اإلصابات، نمط الحياة غير المتوازن ، : العوامل الخارجية 

األشعة فوق البنفسجية.

فيدمالتق،اإلجهاد،المناعةنقص،العدوى،االلتهابات:الداخليةالعوامل

H-deuxبواسطةالمنتجالجزيئيالهيدروجين.السن ZENوانتقائيطبيعي.

أولتطويرعلى2012عاممنذلناالتابعوالتطويرالبحثقسميعمل

فرنسيمشروعوهو,الجزيئيالهيدروجينمنغذائيةمكمالتكبسولة

.اليابانيينعننعرفهاالتيوالكمالالمتطلباتبأدقيابانيإنتاجمنياباني

H-deuxيلعب ZENفياهميسكماوالمعرفيالرياضياألداءوتحسين،الجسموحماية،السنفيالتقدمعالماتمكافحةفيمهًمادوًرا

.سمناوجخالياناترطيبعلىويساعداإلصابةحالةفيالنقاهةفترةمنيقللمماالرياضيالتمرينمنحصةبعدالجسمانتعاش

الجذور الحرة 

خلية عادية  خلية هاجمتها الجذور الحرة خلية متضررة من اإلجهاد 
ألتأكسدي

.فقطالضارةالحرةالجذورتستهدفالتياالنتقائيةاألكسدةمضاداتأحدهوالجزيئيالهيدروجين

فيالخالياترطيبعلىالعمليةهذهوتساعد.نفاياتإنتاجمعهيتمالبشكلالحرةالجذورتحييدبعدالماءبإنتاجالجزيئيالهيدروجينيقوم

.الوقتنفس

ومضادات األكسدة األخرى؟ H-deux ZENالفرق بين 



أجسامنافيوبسرعةبرأكبسهولةوينتشريخترقفإنه،الخاصيتينهاتينوبفضل،العالمفيُجَزْيءوأصغرأخفهوالجزيئيالهيدروجين

.وخاليانا

.هفيتامينمنأخفمرة215وجفيتامينمنمرة88بنسبةأخفالجزيئيالهيدروجينيكون،األخرىالفيتاميناتمعبالمقارنة

العثوريتملمكبيرةرعةجتناولمعحتى،للجسمضاًراليسالجزيئيالهيدروجينانباعتبار،الصفريةبالسميةتتعلقاألخيرةالمهمةالنقطة

.سامتأثيرأيعلى

مساعدة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية•

المساعدة على انتعاش العضالت•

تحسين األداء الرياضي ، وزيادة القدرة على التحمل ، وتقليل الوقت الالزم لالنتعاش•

تحسين ضغط الدم•

تحسين نضارة البشرة•

زيادة الطاقة والوضوح الذهني والتركيز•

تقليل اإلصابة بالصداع •

تقليل خطر اإلصابة بسرطان القولون والمثانة وسرطان الثدي•

تقليل أعراض التهاب المفاصل وآالم الظهر واألعراض األخرى المتعلقة باألمراض المزمنة•

تسهيل الهضم•

تليين المفاصل والعضالت•

الحفاظ على الوزن األمثل•

السماح بتعديل أفضل لدرجة حرارة الجسم•

تقليل التعب العضلي•

:يمكن استخدام الهيدروجين الجزيئي من أجل

نموذًجا 170دراسة علمية ، تمكن العديد من الباحثين من إظهار آثار الهيدروجين الجزيئي في أكثر من 1000حتى اآلن ، تم نشر أكثر من 

:لألمراض البشرية والحيوانية

،ىالكلأمراض،القلبأمراض،الربو،الرعاشالشلل،السكريمنالثانيوالنوعاألولالنوع،المفاصلالتهاب،الزهايمرمرض

السكتة،رياسالبنكالتهاب،الكبدتليف،كرونمرض،النزفيةالصدمة،الجلدالتهاب،الصدفية,األورام،السرطان،الدماغيةالسكتة

،اللثةأمراض،لدماضغطارتفاع،العينعدسةإعتام،الشرايينتصلب،بالكبدالتهاب،المتعددالتصلب،العصبياالعتالل،القلبية

،لشبكيةاالتهاب،اللمفاويةاألورام،األطفالعندالرئةأمراض،(الدمويةاألوعيةتمدد)العنكبوتيةتحتنزيف،المؤلمةالدماغإصابة

التوحد،رئويالالتليف،الرئويالدمضغطارتفاع،الجلوكوما،العظامهشاشةالمفاصل،التهاب,العظامتصلب،المؤلمةالمثانةمتالزمة

،الفوسفاتالثيثأدينوسينإنتاجزيادة،العضليالتعب،االلتهاب،الشخصيةانفصام،القلق،القطبالثنائياالضطراب،االكتئاب،

وقفت،القرحة،السمعفقدان،األنسولينمقاومة،الذاتيةالمناعةاضطرابات،الموسميةالحساسية.الحروق،الرخوةاألنسجةإصابات

...،النومأثناءالتنفس



حريف في اليابان30،000رواجا لدى ما يقارب   H-deux ZENيلقى  

(مغ263)كبسولةكلفي.….……………..………………………………………………الغذائيةالمعلوماتمعدل

حراريسعرة0.274……………………………………………………………………………………………………………………الغذائيةالطاقة

غ0.………………………………………………………………………………………………………………………………………………البروتينات

غ0...………………………………………………………………………………………………………………………………………………الدهون

غ0.067….……………………………………………………………………………………………………………………………الكربوهيدرات

غ0.1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………االمالح

.كونالسيليأكسيدثاني،الستريكحامض،الحمضيةالسكريات،للهضمالقابلغيرالدكسترين،النشا،الصوديومبيكربونات:المكونات

والغلوتينالالكتوز،وراثياالمعدلةالمكوناتمنخاليةمنخالي

قِبلمنبهالموصىالنحوعلىأوالوجبةأثناءذلكيكونأنويفضل،الفمطريقعنيوميًاكبسوالت6إلى2من:االستخدامتعليمات

.المعالجالطبيب

بعيدايحفظ.فالاألطمتناولعنبعيدايحفظ.طبيبكاستشارةيرجىصحيةمشاكلمنتعانيإذاأو،مرضعًاأوحامالً كنتإذا:التوصيات

الكمياتوزتجابعدميوصى.ومتوازنمتنوعغذائينظاماتباعمعسليمحياةنمطمنكجزءاالستهالكيستحين.والرطوبةالحرارةعن

.المحددة

مغ263كبسولة من 60أو 10كيس من : العبوة

هذه الوثيقة مخصصة الستخدام المهنيين في مجال الصحة 

H-deux Suiso S.A.S. 
فرنسا -4سيدكسال فالي مارن77706-15ب .ص

- info@h-deux.com: البريد اإللكتروني www.h-deux.com

-أوهتاشيدوآسو ، وساداميتس، كاتاياماياسو، كاتسوراإيتشيرو، كين ياماغاتا، كومي نيشيماكي، كيومي واتانابيميجومي، تاكاهاشيكوميكو، إيشيكاواماساهيرو، أوساواإيكوروه1.
-يعمل الهيدروجين كأحد مضادات األكسدة العالجية عن طريق التقليل االنتقائي لجذور األكسجين السام للخاليا Nature Medicine – 2017 

2014–ة وجهات نظر عالجية جديد: في الطب الرياضيالجزيئيات-مركز الصحة والتمرين وعلوم الرياضة ، مختبر فسيولوجيا التمرين ، بلغراد ، صربيا -أوستويك. م. س2.

السريريةاآلثار -أوتا يوشيج، خيمينيز، جيمس ال فال ، أنطونيو روزنبالت، ستيفن إليثوربريتا، كوستا، كارلوس سينيري، روبرت ماتوسديفيريراجونزالو، نيكولسونكارث3.
2016بحث علمي  -من األمراض الحيوانية والبشرية إلى ممارسة الطب : لتناول الهيدروجين

سبرينغر–الجزيئية للهيدروجين والطب البيولوجيا-المحررين ناكاوأتسونوري-أوتا شيجيو-صان  شيوجون4.

دمج األكسجين مع الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون-طب الهيدروجين -سيركوسالدكتور مارك 5.


