NORMOBARIA
przełom w leczeniu hiperbarycznym - droga do
przyspieszonego zdrowia
Normobaria daje szansę na realizacje odwiecznych marzeń ludzkości o długowieczności i życiu w pełni zdrowia.
Uważam, że obecnie tkwimy w kardynalnym błędzie - niesłusznie uważamy, że warunki przyrodnicze, w których
ludzkość żyje od tysięcy lat, są warunkami najbardziej sprzyjającymi zdrowiu i życiu. I nie chodzi tu o drobne
skażenia środowiska czy zmiany klimatyczne. Chodzi o niezwykle ważne dla zdrowia i długowieczności parametry atmosfery. Te parametry to: cisnienie atmosferyczne, zawartość tlenu, dwutlenku węgla i wodoru w
powietrzu.

Atmosfera optymalna dla życia
Na ziemi panuje obecnie ciśnienie ok 1000 hektopaskali. Naukowcy już dawno odkryli jednak, że procesy
regeneracji zachodzą o wiele szybciej, gdy ciśnienie jest wyższe. Dzieje się tak, ponieważ wzrost ciśnienia
pozwala lepiej dotlenić wszystkie tkanki. Wykorzystanie tlenu, które w normalnych warunkach wynosi około 20
%, przy wyższym ciśnieniu wzrasta nawet do 100 %.
Dodatkowo przebywanie w wyższym ciśnieniu zwiększa ilość komórek macierzystych, które są wykorzystywane
do regeneracji tkanek ciała. Jest to kluczowe do odbudowy naszych organów, a tym samym przedłużenia życia.
Z obserwacji i doświadczeń potwierdzonych doniesieniami w literaturze wynika, że ilość tych komórek może
dzięki normobarii zwiększyć się nawet do 850 % górnej granicy normy. Może to być dla ciebie zaskoczeniem,
ale w otaczającym nas powietrzu jest też zdecydowanie zbyt mało dwutlenku węgla. Gdy dwutlenku węgla
brakuje, tlen z trudem odrywa się od hemoglobiny i przechodzi z krwi do tkanek ciała. W nauce określa się to
mianem „efektu Hendersona - Bohra”. Paradoksalnie więc gdy wdychamy za mało dwutlenku węgla, jesteśmy
niedotlenieni. Niestety, w atmosferze jest obecnie zaledwie 0,03 % dwutlenku węgla, a więc około 50 do nawet
100 razy za mało.
W normobarii ciśnienie wynosi około 1500 hPa, gwarantując gruntowne dotlenienie tkanek. Efekt ten jest
dodatkowo wzmocniony przez większą ilość dwutlenku węgla (od 2-3 %), a także tlenu (około 40 %, czyli
bezpiecznemu stężeniu dla płuc). Powietrze w normobarii jest dodatkowo wzbogacone o 0,5 % wodoru. W ten
sposób możliwe jest jednoczesne dotlenienie tkanek i powstrzymanie procesów starzenia wywołanych przez
wolne rodniki – i to te szkodliwe – rodniki hydroksylowe.

Obserwacje naukowe wskazują, że terapia podwyższonym ciśnieniem barycznym powoduje
między innymi następujące pozytywne rezultaty:
- zmniejsza stany zapalne przez dotlenienie wszystkich komórek,
- przyspiesza rozwój nowych naczyń krwionośnych,
- pobudza regenerację nabłonków,
- działa stymulująco na komórki skóry – fibroblasty (pobudza w ten sposób produkcję Kolagenu i elastyny,
które zapewniają elastyczność skóry),
- spowolnienia starzenia się organizmu,
-znacząco zmniejsza obrzęk uszkodzonych tkanek,
- zwiększa aktywność osteoblastów i osteoklastów-komórek odpowiedzialnych za zdrowe kości,
- poprawia dostarczanie składników odżywczych nawet do odległych i niedotlenionych komórek ciała,
- zwiększa wydolność fizyczną i psychiczną organizmu oraz zdolność do zapamiętywania,
- zdecydowanie poprawia dotlenienie wszystkich komórek ciała
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