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Přítomnost a dostatek vzdušných iontů se zápornou polaritou nás mohou léčit. Je to ten úžasný vzduch po bouřce, u 

vodopádu, svěží a prosycený mořem elektronů, vázajících se na přítomný kyslík. Jsou nezbytné pro zdraví, ale jejich 

potenciál se vybíjí dotekem umělých povrchů, nábytku, laminátových plovoucích podlah, atd. Jejich množství 

v místnostech můžeme spolu změřit přístrojem. 

Co záporné ionty dokáží a proč se snažit o jejich větší množství? 

- Rychlé zotavení z únavy a fyzického vyčerpání: Zvýšená hladina kyslíku v krvi usnadňuje efektivnější využití kyslíku 

- Stabilizace mozkových funkcí: Záporné ionty pomáhají normalizovat funkce mozku zvýšením hladiny kyslíku v krvi. 

(Souvisí s tím i zhoršená schopnost hemoglobinu v krvi, vázat na sebe kyslík a roznášet jej po těle, díky silné expozici WIFI 

a podobných záření elektrosmogu.) 

- Čištění krve: Dochází ke zvýšení hladiny vápníku a sodíku v krvi a obnovuje se mírně zásaditá rovnováha pH v krvi 

- Zvýšený metabolismus: Záporné ionty stimulují výměnu elektrolytických látek v buněčných stěnách a tím se podporuje 

metabolismus, přeměna látek 

- Posílení imunity: Vyšší hladiny záporných iontů podporují tvorbu globulinu v krvi, a to vede k větší odolnosti před 

nemocemi a napadáním organismu 

- Vyrovnaný vegetativní nervový systém: Záporné ionty mohou zklidnit a uvolnit „napnuté“ nervy, zmírnit stresové stavy 

a prostředí, mírnit oxidativní stres buněk 

- Lepší trávení: Záporné ionty neutralizují nadměrné vzrušení a podráždění nervového systému, pomáhají zmírnit napětí 

v žaludku a střevech, podporují tvorbu trávících enzymů a lepší trávení 

- Omlazení: Záporné ionty pomáhají oživit buněčný metabolismus, zvyšují vitalitu svalových tkání a posilují vnitřní orgány 

- Celkové zdraví: Záporné ionty mohou omlazovat a oživit všechny systémy a buňky v těle! 

  

Řekněte si o změření iontů ZDARMA v rámci kompletního měření bytu, domu! 

Pokaždé neberu na celkové měření přístroj na měření záporných / kladných iontů. Vyžádejte si u mne i toto speciální 

měření, provádím jej zdarma v rámci kompletního měření bytu nebo domu. Volejte mob.: 608 400 550 

Společně porovnáme hodnoty a poměr kladných / záporných iontů sledováním hodnot na dvoukomorovém měřícím 

přístroji, který dokáže měřit oboje polarity zaráz – to je velmi důležité pro reálné okamžité vizuální porovnávání a 

vyhodnocování poměru kladných / záporných iontů, přičemž záporných má být v místnosti převaha, alespoň o třetinu, 

jinak klesá soustředění (vydýchaný mrtvý vzduch ve školách a kancelářích) a začínají bolesti hlavy, zhoršení trávení, 

buněčný a nervový stres a řada jiných jevů, poškozujících zdraví i pocit komfortu a svěžesti a vitálního náboje. 

Pro zdravé bydlení a příjemný pocit je i toto měření důležité, proto jej také nabízím a provádím. 
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