NAVODILO ZA UPORABO

GOX-KISIK V PLOČEVINKI
ZA ŠPORT IN PROSTI ČAS.

Možnost zvišanja storilnosti s pomočjo kisika za 30 %.
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Ulm, julij 2007, med.over.net
Kisik za uporabo v medicini v peresno lahkih pločevinkah - goX na kratko. V Ameriki in Aziji
že zdavnaj trend, pri nas pa novost... goX je primeren za vse, ki korakate s časom in
poznate pozitivne učinke čistega kisika, za vse, ki bi ga, prvaka med dostavljalci energije v
telo, želeli uporabiti kadarkoli in kjerkoli.
V medicini je metoda zdravljenja s kisikom že zdavnaj zavzela enega vodilnih položajev pri
odpravljanju standardnih težav vodilnih - managerjev, omilila je znake staranja in se
uveljavila v boju proti raku. Pločevinka je pripravljena na uporabniku prijazen način,
enostavno jo lahko uporablja vsakdo. Iz pločevinke lahko vdihnete odmerek kisika kadarkoli
se vam zahoče, še posebej pri športnih aktivnostih in v prostem času: med ali po
kolesarjenju, teku ali smučanju, za dvigovanje koncentracije, npr. pri golfu ali streljanju. S
pomočjo goX-a si mišice po vadbi hitreje opomorejo, do krčev ne prihaja tako pogosto,
konkretnejša splošna razlaga se nahaja na spletni strani portala http://med.over.net
(http://med.over.net/za_bolnike/bolezni_clanki/poskodbe_kosti_sklepov.htm ).
Prvinska motiva pri razvoju goX-a sta doseči, seveda v povezavi z dolgoletnimi medicinskimi
raziskavami in razvojem, regeneracijo in dvig zmogljivosti. Kisik v pločevinki goX je 99.5 %
čist in s stališča tega kriterija enakovreden kakovosti kisika, ki se ga uporablja v medicinske
namene. Za primerjavo: kisika je v zraku le okoli 21 %. Z vdihovanjem 99.5 % kisika, se kri
izboljša in obogati kri za dva do tri odstotke, na prvi pogled malo, toda s tem se lahko
storilnost poveča za 20 do 30 odstotkov! V tem kontekstu je medicinski kisik idealno
nadomestilo za vse, ki ste aktivni.
goX pomaga tudi pri stresu ali predvidenih psihičnih naporih kot ob študiju, vsakdanjem
stresu, javnih nastopih, pomembnih tekmah, turnirjih ipd.
Izdelava in prodaja: goX je medicinski pripravek
Plastenka goX ima ergonomično oblikovan in patentiran nastavek, ki ga lahko zelo
enostavno aktiviramo kar z eno roko. S
99.5% kisik izpolnjuje vse zahteve strogih
evropskih standardov in zdravstvene regulative.
Pripravek goX izdelujejo (pločevinke polnijo) v podjetju MIT Industriegase AG. Proizvodne
linije so pod nenehno kontrolo.
goX namesto sintetičnih poživil
Cilj Oliverja Bergerja, direktorja GOX GmbH je, da bi goX pločevinke zamenjale sintetične
energijske poživljajoče napitke. » Energijski napitki & Co., … preteklost. Trend se usmerja
proč od sintetičnih napitkov za dvig storilnosti, saj se vedno bolj zavedamo našega telesa in
kako mu lahko koristimo, kar pa je najpomembnejše, želimo mu koristiti na dolgi rok in si tako
prislužiti bonus za starost.«
*Anwendung/Therapierung z.B. Durch sog. Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie des Ardenne fur angewandte medizinische Forschung.
Presskontakt: foleys GmbH – Agentur fur PR, Caroline Roggman, Kronengasse 4/1, 89073 ULM,
caroline.roggmann@foleys.de .

laboratorijski pribor

|

kemikalije

|

diagnostika

|

laboratorijska, medicinska, procesna oprema
laboratorij | servis

|

laboratorijsko pohištvo

|

kalibracijski

Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij
strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij
tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo.
Naš osnovni namen je REŠEVATI VAŠE TEŽAVE in s tem skrbeti za nemoten potek dela
v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem.

DEJAVNOSTI SERVISA:
inštalacije | redno in izredno vzdrževanje | deinštalacije odsluženih aparatur in opreme
demonstracije delovanja opreme | nastavitve parametrov in modifikacije | kalibracija

Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas!
Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte
povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo.
V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve
našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija.
V primeru težav pokličite naš SERVISNI CENTER na telefonsko številko:
+386 (0)2 614 33 57 ali nam pišite na e-pošto: service@mikro-polo.si
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