ZUURSTOFPITS: Chi-Vitaliser + OXYfarm

‘Lui op de rug zich laten bewegen kan ook bijzonder heilzaam zijn !
Bovendien zorgt het voor een goede zuurstofvoorziening …’
De in te ademen omgevingslucht wordt daarom eerst geoptimaliseerd dmv. de
‘OXYfarm’ zuurstofcompactor. Via een ‘neusbril’ wordt lucht ingeademd die 30%
ipv. normaal 21 % zuurstof (of in vervuilde steden soms slechts 9 % !) bevat. Dat
is volkomen veilig, dit in tegenstelling tot zgn. ‘zuurstof-bars’ met tot 90% zuurstofgehalte, wat sterk oxiderend en zelfs explosief kan zijn... Deze ademlucht wordt
desgewenst verrijkt met zuiverende negatieve ionen zodat men het effect van
berg- of zeelucht bekomt. U kent het ook misschien als het verfrissende effect na
een onweersbui of nabij een waterval.
Verantwoording:
Met de “Chi-Vitalizer”, ook “Chi-Machine” of “Body Wave Bench” genoemd, wordt dmv. een
aangepast programma, in een specifieke lighouding het gehele lichaam - de rug-gewervels in
het bijzonder - in een “vissestaart”-beweging gebracht. Dit levert in slechts 15 minuten en zonder inspanning, een oxigenatie op die equivalent is aan wat men bekomt na 90 minuten
stappen.
De ontdekking van deze nieuwe manier om meer zuurstof op te
nemen in het menselijk lichaam, is te danken aan Dr. Shizuo
Inoue, voorzitter van 'The Oxygen Association' van Japan. Hij
kende het belang van een goede zuurstofopname. Gedurende 38
jaar bestudeerde hij het verband tussen zuur-stofniveau en
gezondheid. In de vroege jaren ’50 observeerde hij daarom de
bewegingen van de Japanse Koi-vissen en ontdekte de samenhang tussen hun bijzondere gezondheid en de voortdurende
beweging van hun ruggengraat. De originele “Chi-Machine” is door
het Japanse Ministerie van Gezondheid en Welzijn erkend als
therapeutisch toestel (approval n° 02B1539) en raadt het dagelijks
gebruik ervan aan. Onze machine is een doorontwikkelde en
comfortabeler uitvoering daarvan.
(Restrictie: Niettegenstaande de Chi-Vitalizer ook bij rugklachten als heilzaam wordt aanbevolen, is het ons inziens
voorzichtiger deze bij bvb. hernia, niet toe te passen.)

De ademlucht wordt speciaal behandeld: verrijkt met zuurstof en gezuiverd dmv. negatieve
ionen. Desgewenst kan het zuurstofgehalte in het bloed, voor en na de sessie, op niet-invasieve
wijze worden gekontroleerd middels een infra-rood zuurstofsaturatie-meting. De mogelijkheid
van het lichaam om bij een tekort (minder dan 95 %), zuurstof op te nemen, tot normaal (96-98
%) geeft ook een inzicht als een vitaliteitsbepalende factor.
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