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Hidrogénio
É certo que qualquer água - para ser água - precisa de hidrogénio.
Mas, na molécula de H2O, como os dois átomos de hidrogénio estão
ligados ao oxigénio, deixam de estar disponíveis para outras interações.
Água hidrogenada é uma água em que as moléculas de
hidrogénio (H2) se encontram livres e acessíveis para serem
usadas pelo nosso corpo.
O tamanho reduzido do Hidrogénio permite uma rápida penetração das
membranas celulares, actuando como anti-oxidante
e protegendo contra o efeito dos elementos que se comportam como
radicais livres.

All rights reserved | CellPower Water®

Em primeiro lugar:
É seguro.
“Não há problemas de segurança no uso do hidrogénio; Tem sido usado há anos em misturas gasosas
para mergulho profundo e em numerosos ensaios clínicos sem efeitos adversos, e não há advertências
na literatura sobre a sua toxicidade ou efeitos de exposição a longo prazo.”
Nicolson, G. L. et al., Clinical effects of hydrogen administration: From animal and human diseases to
exercise medicine, International Journal of Clinical Medicine, 2016.
“Se houver excesso de hidrogénio, é eliminado pelos pulmões. Assim, a água rica em hidrogénio tem um
grande potencial para uso clínico.”
Kitamura, A. et al., Experimental verification of protective effect of hydrogen-rich water against cisplatininduced nephrotoxicity in rats using dynamic contrast-enhanced CT, The British Journal of Radiology,
2010.
“O Hidrogénio como molécula natural pode ser um anti-oxidante seguro e eficaz, sem efeitos tóxicos
conhecidos.”
Qin, L. et al., Hydrogen-rich saline as an innovative therapy for cataract: A hypothesis, Medical Science
Monitor, 2016.

All rights reserved | CellPower Water®

Anti-oxidante
“O H2 está a emergir como um anti-oxidante terapêutico novo e seguro. Tem propriedades
anti-oxidantes selectivas, conferindo-lhe propriedades anti-inflamatórias.”
Hong et al., Hydrogen as a selective antioxidant: A review of clinical and experimental studies,
Journal of International Medical Research, 2010.
“O hidrogénio pode modular várias funções biológicas e exibe efeitos anti-oxidantes e antiinflamatórios. A capacidade do hidrogénio para neutralizar os radicais livres…pode ser
utilizada para tratar ou prevenir distúrbios oculares relacionados ao stress oxidativo.”
Huang et al., The potential utilizations of hydrogen as a promising therapeutic strategy against
ocular diseases, Therapeutics and Clinical Risk Management, 2016.
“O hidrogénio reduz seletivamente o radical hidroxila, o radical livre mais tóxico, e protege
eficazmente as células. Não reage com os radicais livres que têm benefícios fisiológicos,
tornando-se uma terapia incrivelmente eficaz para neutralizar o stress oxidativo agudo.”
Ohsawa et al., Hydrogen acts as a therapeutic antioxidant by selectively reducing cytotoxic
oxygen radicals, Nature Medicine, 2007.
“O facto de o H2 ter protegido as mitocôndrias e o DNA nuclear forneceu evidências de
que o H2 penetrou na maioria das membranas e se difundiu em organelos.”
Ohta, Recent progress toward hydrogen medicine: Potential of molecular hydrogen for
preventive and therapeutic applications, Current Pharmaceutical Design, 2011.
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Cancro

“O consumo de água hidrogenada durante 6 semanas reduziu os metabolitos reactivos de oxigénio no sangue e
manteve o potencial de oxidação do sangue. Os valores de QOL (qualidade de vida) durante a radioterapia
foram significativamente melhorados em pacientes tratados com água hidrogenada em comparação com os
pacientes que receberam água com placebo. O consumo diário de água rica em hidrogénio é uma estratégia
terapêutica potencialmente nova para melhorar a qualidade de vida após exposição à radiação. O
consumo de água rica em hidrogénio reduz a reacção biológica ao stress oxidativo induzido pela radiação, sem
comprometer os efeitos antitumorais.”
Kang et al., Effects of drinking hydrogen-rich water on the quality of life of patients treated with radiotherapy for
liver tumors, Medical Gas Research, 2011.
“O stress oxidativo está envolvido no desenvolvimento do cancro. O hidrogénio (H2) é um potente anti-oxidante
e exibe atividades anti-inflamatórias e potencialmente anticancerígenas. A água com alto teor de
hidrogénio pode inibir o cancro do cólon, particularmente em combinação com o 5-fluorouracil.”
Runtuwene et al., Hydrogen-water enhances 5-fluorouracil-induced inhibition of colon cancer, PeerJ, 2015.
“Mostrou-se que a água hidrogenada atingiu a inibição do crescimento preferencial do tumor e a invasão do
tumor, juntamente com a remoção de oxidantes intracelulares, e é esperado como um material preventivo
contra a progressão e invasão do tumor. ”
Saitoh et al., Neutral pH hydrogen-enriched electrolyzed water achieves tumor-preferential clonal growth
inhibition over normal cells and tumor invasion inhibition concurrently with intracellular oxidant repression,
Oncology Research Featuring Preclinical and Clinical Cancer Therapeutics, 2008.
“O consumo de água hidrogenada diminuiu a incidência de carcinoma de células renais e suprimiu o
crescimento do tumor…”
Li et al., Consumption of hydrogen-rich water protects against ferric nitrilotriacetate-induced nephrotoxicity and
early tumor promotional events in rats, Food and Chemical Toxicology, 2013.
“A água hidrogenada suplementada com Pt-nc é esperada como um novo agente contra o cancro de língua
humano devido às suas capacidades repressivas de progressão do cancro.”
Saitoh et al., Platinum nanocolloid-supplemented hydrogen dissolved water inhibits growth of human tongue
carcinoma cells preferentially over normal cells, Experimental Oncology, 2009.
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Radiação
“Este estudo sugere o H2 como um agente protetor contra a radiação efectivo no
sistema imunológico ao eliminar espécies reactivas de oxigénio.”
Zhao et al., Protective effect of hydrogen-rich saline against radiation-induced immune
dysfunction, Journal of Cellular and Molecular Medicine, 2014.
“A solução salina rica em hidrogénio pode ser um método eficaz e específico de
controlar e prevenir a osteorradionecrose da mandíbula.”
Tian et al., Hydrogen-rich saline may be an effective and specific novel treatment for
osteoradionecrosis of the jaw, Therapeutics and Clinical Risk Management, 2015.
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Cérebro
"O hidrogénio molecular administrado na água potável … sugere ser um potencial tratamento
altamente eficaz e facilmente administrado para lesões cerebrais traumáticas.”
Dohi et al., Molecular hydrogen in drinking water protects against neurodegenerative changes
induced by traumatic brain injury, PLOS ONE, 2014.
"Este estudo sugere que a ingestão de água rica em hidrogénio pode melhorar a função
neurológica, devido à sua capacidade de penetrar na barreira hematoencefálica e neutralizar as
espécies reativas de oxigênio."
Takeuchi et al., Hydrogen improves neurological function through attenuation of blood–brain barrier
disruption in spontaneously hypertensive stroke-prone rats, BioMed Central Neuroscience, 2015.
“A administração de água rica em hidrogénio diminuiu o número de células apoptóticas,
suprimiu o stress oxidativo e melhorou as funções locomotoras. A solução salina rica em
hidrogénio aumentou a libertação do factor neurotrófico derivado do cérebro.”
Chen et al., Hydrogen-rich saline protects against spinal cord injury in rats, Neurochemical
Research, 2010.
“Água rica em hidrogénio preveniu neuroinflamação induzida por Abeta e stress oxidativo, o que
pode contribuir para a melhoria da disfunção da memória.”
Li et al., Hydrogen-rich saline improves memory function in a rat model of amyloid-beta-induced
Alzheimer's disease by reduction of oxidative stress, Brain Research, 2010.
“O hidrogénio parece ser promissor como uma forma eficaz e barata de reduzir o edema
cerebral causado por procedimentos cirúrgicos. O hidrogénio tem o potencial de melhorar o
resultado clínico, diminuir a permanência hospitalar e reduzir o custo geral para os pacientes e o
sistema de saúde.”
Eckermann et al., Hydrogen is neuroprotective against surgically induced brain injury, Medical Gas
Research, 2011.
"O tratamento com solução salina rica em hidrogénio…melhorou o desempenho cognitivo.”
Hou et al., Hydrogen-rich saline protects against oxidative damage and cognitive deficits after mild
traumatic brain injury, Brain Research Bulletin, 2012.
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Depressão
"O estudo concluiu que, na ausência de agentes causadores de lesões oxidativas
conhecidas, os baixos níveis de anti-oxidantes … implicam o alto grau de stress
oxidativo na depressão unipolar.”
Bajpai, Oxidative stress and major depression, Journal Of Clinical And Diagnostic
Research, 2014.
“Esta meta-análise observou uma associação entre depressão e stress
oxidativo…Estes resultados sugerem que associações bem estabelecidas entre
depressão e consequências prejudiciais para a saúde podem ser mediadas por alto
stress oxidativo.”
Palta et al., Depression and oxidative stress: Results from a meta-analysis of
observational studies, Depression and oxidative stress: Results from a meta-analysis of
observational studies, 2014.
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Coração
“A função cardíaca foi significativamente melhorada e os níveis plasmáticos de
marcadores de estresse oxidativo e atividade autofágica miocárdica foram diminuídos…a
água hidrogenada pode ter efeitos benéficos para a insuficiência cardíaca.”
Wu et al., Hydrogen-containing saline attenuates doxorubicin-induced heart failure in rats,
Pharmazie, 2014.
“O tratamento com água hidrogenada melhorou a taxa de sobrevivência e o
resultado neurológico após paragem cardíaca / reanimação em ratos, que foi
parcialmente mediada pela redução do estresse oxidativo, inflamação e apoptose.”
Huo et al., Hydrogen-rich saline improves survival and neurological outcome after cardiac
arrest and cardiopulmonary resuscitation in rats, Anesthesia & Analgesia, 2014.
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Aterosclerose
"O consumo de água hidrogenada pode prevenir a deposição de lipídos na aorta de ratos
induzida por periodontite, diminuindo os níveis séricos de ox-LDL e o stress oxidativo da aorta.”
Ekuni et al., Hydrogen-rich water prevents lipid deposition in the descending aorta in a rat
periodontitis model, Archives of Oral Biology, 2012.
“O nível de stresse oxidativo da aorta foi diminuído… Assim, o consumo de água hidrogenada
tem o potencial de prevenir a aterosclerose.”
Ohsawa et al., Consumption of hydrogen water prevents atherosclerosis in apolipoprotein E
knockout mice, Biochemical and Biophysical Research Communications, 2008.

Colesterol
"A suplementação com água rica em H2 parece diminuir os níveis séricos de LDL-C e de
apoB, melhorar as funções de HDL …e pode ter um papel benéfico na prevenção da
síndrome metabólica potencial.”
Song et al., Hydrogen-rich water decreases serum LDL-cholesterol levels and improves HDL
function in patients with potential metabolic syndrome, The Journal of Lipid Research, 2013.
“Os resultados destacam o potencial papel do H2 na regressão da hipercolesterolemia e
da aterosclerose.”
Song et al., Hydrogen activates ATP- binding cassette transporter A1-dependent efflux ex vivo
and improves high-density lipoprotein function in patients with hypercholesterolemia: A
double-blinded, randomized, and placebo- controlled trial, The Journal of Clinical
Endocrinology & Metabolism, 2015.
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Performance
“Hidratação adequada com água hidrogenada antes do exercício reduziu os níveis de
lactato no sangue e melhorou a fadiga muscular induzida pelo exercício.”
Aoki et al., Pilot study: Effects of drinking hydrogen-rich water on muscle fatigue caused by
acute exercise in elite athletes, Medical Gas Research, 2012.
“O consumo de água rica em hidrogénio por atletas saudáveis envolvidos em exercícios
intensos ajudou a reduzir o nível de acidose, sugerindo que a água rica em hidrogénio
fornece benefícios como um agente redutor.”
Ostojic, Serum alkalinization and hydrogen-rich water in healthy men, Mayo Clinic
Proceedings, 2012.
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Fígado
“A água hidrogenada tem um potencial terapêutico significativo na hepatotoxicidade induzida
por APAP, inibindo o stress oxidativo e a inflamação e promovendo a regeneração do fígado.”
Zhang, Hydrogen-rich water protects against acetaminophen-induced hepatotoxicity in mice, World
Journal of Gastroenterology, 2015.
“O stress oxidativo é um forte contribuinte para a progressão do fígado gordo simples para a
esteato-hepatite não-alcoólica (EHNA). O consumo de água rica em hidrogénio pode ser um
tratamento efetivo para EHNA por redução do estresse oxidativo hepático, apoptose, inflamação e
hepatocarcinogénese.”
Kawai et al., Hydrogen-rich water prevents progression of nonalcoholic steatohepatitis and
accompanying hepatocarcinogenesis in mice, Hepatology, 2012.
“A solução de hidrogénio pode proteger contra a lesão hepática e também inibir os processos
que levam à cirrose hepática e à proliferação compensatória de hepatócitos.”
Sun et al., The protective role of hydrogen-rich saline in experimental liver injury in mice, Journal of
Hepatology, 2011.
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Pulmões
“A solução salina de hidrogénio saturada diminuiu o edema pulmonar… aliviou a lesão
pulmonar induzida pela hiperóxia.”
Zheng et al., Saturated hydrogen saline protects the lung against oxygen toxicity, Undersea
Hyperbaric Medicine: Journal of the Undersea and Hyperbaric Medical Society, 2010.
“A administração de solução rica em hidrogénio reduziu drasticamente os níveis pulmonares de
mediadores de inflamação pulmonar e mieloperoxidase.”
Fang et al., Hydrogen-rich saline protects against acute lung injury induced by extensive burn in rat
model, Journal of Burn Care & Research, 2011
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Rins
“A longo prazo, o consumo de água hidrogenada pode melhorar os processos de lesão renal e
remodelação cardíaca…suprimindo, pelo menos parcialmente, a inflamação elevada e o stress
oxidativo.”
Zhu et al., Amelioration of cardio-renal injury with aging in dahl salt-sensitive rats by H2-enriched
electrolyzed water, Medical Gas Research, 2013.
“…tem potencial terapêutico para disfunção renal em pacientes com diabetes tipo 2 e
síndrome metabólica.”
Katakura et al., Hydrogen-rich water inhibits glucose and α,β -dicarbonyl compound-induced
reactive oxygen species production in the SHR, Medical Gas Research, 2012.
“Os nossos resultados destacam o valor potencial da solução salina rica em hidrogénio como um
novo método terapêutico na lesão renal aguda na pancreatite aguda grave.”
Shi et al., Hydrogen-rich saline attenuates acute renal injury in sodium taurocholate-induced severe
acute pancreatitis by inhibiting ROS and NF-κB pathway, Mediators of Inflammation , 2015.
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Diabetes Tipo I
“ O nosso estudo demonstra que H2 exerce efeitos metabólicos semelhantes aos da insulina e pode ser uma
nova alternativa terapêutica à insulina na diabetes mellitus tipo 1 que pode ser administrada por via oral.”
Amitani et al., Hydrogen improves glycemic control in type1 diabetic animal model by promoting glucose uptake into
skeletal muscle, PLOS ONE, 2013.
"Estes resultados sugerem que a água hidrogenada pode prevenir a apoptose de células β pancreáticas e o
desenvolvimento de sintomas em ratos modelo de diabetes tipo 1.”
Li et al., Suppressive effects of electrolyzed reduced water on alloxan-induced apoptosis and type 1 diabetes mellitus,
Cytotechnology, 2010.

Diabetes Tipo II
"Suplementação com água hidrogenda pode ter um papel benéfico na prevenção do diabetes tipo 2 e resistência à
insulina, ajudando a estabilizar o açúcar no sangue, que é um aspecto crítico da perda de peso a longo prazo.”
Kajiyama et al., Supplementation of hydrogen-rich water improves lipid and glucose metabolism in patients with type 2
diabetes or impaired glucose tolerance, Nutrition Research, 2008.
"Hidrogénio activo tem acção anti-oxidante e também tem um efeito de controle sobre o nível de glicose no
sangue na diabetes tipo 2.”
Gu et al., Anti type 2 diabetic effect and anti-oxidation effect in active hydrogen water administration KK-Ay mice,
Medicine and Biology, 2006.
“Beber água hidrogenada controlou significativamente os pesos corporais e de gordura, apesar de não haver
alterações na dieta e quantidade de água. Os presentes resultados sugerem o benefício potencial de H2 na melhoria da
obesidade, diabetes e síndrome metabólica.”
Kamimura et al., Molecular hydrogen improves obesity and diabetes by inducing hepatic FGF21 and stimulating energy
metabolism in db/db mice, Obesity, 2011.
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Osteoporose
“O tratamento com hidrogénio molecular alivia a perda óssea através da diminuição do stress oxidativo,
restaurando a diferenciação osteoblástica e suprimindo a diferenciação e a osteoclastogénese dos
osteoclastos.”
Sun et al., Treatment of hydrogen molecule abates oxidative stress and alleviates bone loss induced by
modeled microgravity in rats, Osteoporosis International, 2012.
“Os efeitos protetores nos ossos da molécula de hidrogénio (H2) foram demonstrados em vários modelos
de osteoporose.”
Li et al., Treatment with hydrogen molecules prevents RANKL-induced osteoclast differentiation associated
with inhibition of ROS formation and inactivation of MAPK, AKT and NF-kappa B pathways in murine
RAW264.7 cells, Journal of Bone and Mineral Metabolism, 2013.
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Esclerose Múltipla
“Os nossos resultados sugerem que a água hidrogenada pode ter um grande potencial no
tratamento da esclerose múltipla.”
Zhao et al., Hydrogen-rich water improves neurological functional recovery in experimental
autoimmune encephalomyelitis mice, Journal of Neuroimmunology, 2016.

Artrite Reumatóide
“Os resultados sugerem H2 reduz efetivamente o stress oxidativo em pacientes com AR. Os
sintomas da AR foram significativamente melhorados com água hidrogenada.”
Ishibashi et al., Consumption of water containing a high concentration of molecular hydrogen
reduces oxidative stress and disease activity in patients with rheumatoid arthritis: An openlabel pilot study, Medical Gas Research, 2012.
“Foi realizada um estudo randomizado, duplo-cego, controlado por placebo da infusão de 1
ppm de solução salina de H2 dissolvida em 24 pacientes com AR. A infusão de gota de H2
reduz de forma segura e efetiva a atividade da doença de AR.”
Ishibashi et al., Therapeutic efficacy of infused molecular hydrogen in saline on rheumatoid
arthritis: A randomized, double-blind, placebo-controlled pilot study, International
Immunopharmacology, 2014.
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Audição
"Estas descobertas sugerem que o hidrogénio pode facilitar a recuperação da função das células ciliadas
e atenuar a perda auditiva temporária induzida por ruído."
Lin et al., Hydrogen in drinking water attenuates noise-induced hearing loss in guinea pigs, Neuroscience
Letters, 2011.
“Os nossos resultados sugerem que a solução salina saturada de hidrogénio é eficaz na prevenção da
perda auditiva… através do efeito anti-oxidante.”
Chen et al., Hydrogen-saturated saline protects intensive narrow band noise-induced hearing loss in
guinea pigs through an antioxidant effect, PLOS ONE, 2014.
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Pele
“O banho de água hidrogenada melhorou significativamente o enrugamento em quatro sujeitos na parte
de trás do pescoço no 90º dia em comparação com o dia 0. Assim, a água hidrogenada pode servir como
cuidados diários da pele para reprimir os danos da pele induzidos por UVA pela eliminação de ROS e
promoção da síntese de colágenio tipo I na derme.”
Kato et al., Hydrogen-rich electrolyzed warm water represses wrinkle formation against UVA ray together with
type-I collagen production and oxidative-stress diminishment in fibroblasts and cell-injury prevention in
keratinocytes, Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 2012.
“Consumir água hidrogenada representa um tratamento terapêutico e preventivo potencialmente
alternativo da Dermatite Atópica.”
Ignacio et al., The drinking effect of hydrogen water on atopic dermatitis induced by dermatophagoides farina
allergen in NC/ Nga mice. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2013.
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Visão
"A solução salina de hidrogénio saturada pode proteger a retina dos danos induzidos
pela luz atenuando o stress oxidativo.”
Feng et al., Protective effect of saturated hydrogen saline against blue light-induced
retinal damage in rats, International Journal of Ophthalmology, 2012.
“O H2 pode ser uma ferramenta clínica eficaz e inovadora para tratar o glaucoma e
outras doenças relacionadas ao stress oxidativo.”
Yokota et al., Protective effect of molecular hydrogen against oxidative stress caused by
peroxynitrite derived from nitric oxide in rat retina, Clinical & Experimental Ophthalmology,
2015.
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Acts as an antioxidant.
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