
Grønt lys indikerer at beholderen 
er i drifts modus, og bobler vil 
stige fra bunnen av flasken.

Blått lys indikerer at beholderen 
har nådd sin angitte tid og er i 
standby-modus.

Smak og kjenn forskjellen!
Nyt det behagelige lyset og 
den tilfredsstillende smaken av 
hydrogen forbedret vann, for 
optimal hydrering og ytelse. 

Super hydrogen 
hydrering som drivstoff til ditt liv

Vann som er naturlig belastet av jorden, er 
fult av molekylær hydrogen og har mange 
antioksidant egenskaper. Hydrogenflasken 
opplader ditt vann til å produsere 
anti-aldrende, elektronrikt vann. Nå kan du 
nyte oppladet vann, hvor enn du vil, med 
denne Hydrogenflasken!

Kran og springvann er ikke oppladet!

Kjemikaliebehandlet vann, som er sendt 
gjennom lange rør, mister sin naturlige 
elektriske lading. Behandlingen tar også 
bort elektronene i vannet, slik at det mister 
sin evne til å bekjempe oksidasjon, aldring 
og betennelse.

Drikk elektron-rikt oppladet vann!

Hydrogen vann er rikt på energi, elektroner 
og molekylær hydrogen. Disse egenskapene 
gir naturlig anti-aldrende effekt og fysisk 
energi til vannet. Drikk oppladet vann for å 
få naturlig energi og balanse.

Drikk det med bobler!

Det hvite utseende er en overflod av H2 
gass, som representerer vannets fantastiske 
energi og antioksiderende potensial.
Hydrogenflasken lader opp vannet via elek-
trolyse, noe som tilføyer det elektroner og 
molekylær hydrogen, for å skape vann som 
fungerer for din kropp. 

Store deler av befolkning viser tegn til 
kronisk dehydrering

Intracellulær hydrering er fundamentalt for 
helse og energi. Hydrogenflasken bruker 
elektrolyse for å tilføye en justerbar mengde 
av aktivert hydrogen i drikkevannet, for å 
øke intracellulær hydrering og redusere 
oksidering assosiert med fysisk trening og 
helse.

Vann som fungerer!
Hydrogenflasken er den mo-
bile ledsageren til Vollaras 
markedsledende Living Wa-
ter. Flasken gjør det enkelt 
å få hydrogenrikt vann, hvor 
enn du er!
Hydrogenflasken opplad-
er ditt vann til å gi elek-
tron-rikt, hydrogentilført 
hydrering til dine celler, for 
å spyle ut avfallsstoffer og 
toksiner! Hvis du først skal 
drikke vann, er det vel bedre 
å drikke vann som fungerer?

Størrelse

Vekt

Strøm? 

Kapasitet

Hydrogen (H2) 

ORP 

23 H 6,3 B

390 g

DC5V 1A

380 ml

0-999 ppb 

-150 til -650 
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