
3 NEJVĚTŠÍ TAJEMSTVÍ
JAK DÝCHAT ZDRAVÝ A 

ČISTÝ VZDUCH
ať jste kdekoliv a kdykoliv
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MÁME PRO VÁS TŘI TAJEMSTVÍ
Ukážeme si, v čem dělá 99 % procent zastánců zdravého životního stylu jednu obrovskou chybu,

která zcela zásadním způsobem ohrožuje jejich zdraví. Říkáme tomu paradox zdravého životního

stylu.
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MÁME PRO VÁS TŘI TAJEMSTVÍ
Odhalíme vám speciální vzdušné supervitamíny, o kterých mnoho lidí neví, ale které mají

neskutečný dopad na náš organismus, naši imunitu, dokonce i na naši psychiku. Prozradíme vám,

kde všude v přírodě tyto supervitamíny můžete najít, a také, jak je snadno získat a jak se jimi

vlastně můžete zásobit.
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MÁME PRO VÁS TŘI TAJEMSTVÍ
Ve třetím tajemství vám odhalíme úplně nový způsob, jak kolem sebe kdykoliv vytvořit speciální

vzduchový štít, který zničí všechny škodliviny ve vzduchu, ať jste kdekoliv. Tento vzduchový štít si

poradí nejen s ničivými prachovými částicemi, alergeny, kouřem, ale dokonce i s viry a bakteriemi.
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EXPERTI V TOMTO E-BOOKU
Máme pro vás ale ještě další experty, kteří budou hosty v tomto e-booku.
Tím prvním je lékařka Blanka Haindlová.

Patří mezi přední odborníky u nás v České republice v oboru alergologie a imunologie, má více než 
třicetiletou praxi. 
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EXPERTI V TOMTO E-BOOKU
Druhou lékařskou autoritou, která tu bude s námi, je lékařka Jarmila Studničná, která má také více

než 30letou zkušenost v oblasti epidemiologie a infekčních onemocnění.

Za svou kariéru se věnovala obrovskému množství klinických studií právě v těchto oborech.
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Je tu samozřejmě ještě moje maličkost. Jsem autorem této elektronické knížky, moje jméno je

Petr Havel a jsem ambasadorem klubu Live100 v České republice a na Slovensku. Osobně a se

svým týmem ve společnosti Zepter se více než čtvrt století věnuji zdravému životnímu stylu a jen

u nás jsme pomohli už více než dvěma milionům lidí žít lépe a zdravěji – a to je i misí našeho klubu.

Chceme být dlouhodobým průvodcem a partnerem pro to, aby lidé mohli žít svůj život na 100 %.

Chceme jim předávat ve snadno srozumitelné formě nejnovější vědecké poznatky v oblasti zdraví

a zároveň jim poskytnout ty nejmodernější nástroje a řešení pro to, aby mohli žít lépe a déle. Naše

produkty znáte z televize, magazínů, podpory sportu či charitativních organizací a samozřejmě

spousty z vás jsou už i našimi zákazníky.
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Mám pro vás teď první otázku. Zkuste se zamyslet, kde se vám v životě nejlépe dýchá… kde jste

byli… kde si vzpomenete, že když jste tam třeba přijeli a nadechli jste se, tak jste úplně cítili, že ten

vzduch je takový jiný, jiskřivý, plný energie.

Zavzpomínejte: kde to bylo, co to bylo za místo?
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Pojďme na první tajemství: co je to ten paradox zdravého životního stylu? To je totiž to, co vás

zajímá zcela jistě.

Tím paradoxem prvním je, že všichni, kteří se zajímají o zdravý životní styl, mluví o tom, co máme

jíst a co máme pít, případně jak máme cvičit, ale velice málo lidí se zajímá právě o to, jak dýcháte a

kolik vlivu na vás má to, co nadechnete.
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Pojďme si připomenout, jaké základní podmínky pro život musíme mít…

1. Potrava - Potravy zkonzumujeme každý den cca jeden až dva kilogramy.
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Pojďme si připomenout, jaké základní podmínky pro život musíme mít…

Na druhém místě je voda.

Většina z vás mi dá asi za pravdu, ať už pijete vodu nebo jiné tekutiny, že většinou jsou to třeba

dva až tři litry tekutin, které každý den zkonzumujeme.
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Pojďme si připomenout, jaké základní podmínky pro život musíme mít…

Máte ale vůbec představu, kolik vaše tělo každý den potřebuje vzduchu, aby mohlo správně

fungovat?
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Pakliže jste nad tím nikdy nepřemýšleli, prozradím vám jenom, že to je samozřejmě ovlivněné

věkem, pohybem, stresem, životním stylem, případně prodělaným onemocněním, ale každopádně

je dobré se nad tím zamyslet. Dospělý člověk se totiž nadechne 12× až 20× za minutu,

novorozenci samozřejmě vícekrát, 60× za minutu. V průběhu věku se to vyvíjí, každopádně ale

celý život dýcháme. Dechová frekvence dospělého člověka je 720 až 1080 nádechů za hodinu

znamená pro vás v průměru 20 000 nádechů každý den.
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A co těch 20 000 nádechů každý den znamená? Znamená to, že se vám v plicích vymění zhruba

10 až 12 tisíc litrů vzduchu, přátelé.

Předpokládám, že jste nikdy nepřemýšleli nad tím, kolik vlastně váží vzduch. Pro vaši informaci:

jeden metr krychlový vzduchu váží cca 1,3 kg.
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Kdybyste si představili pomyslnou pyramidu, kde nahoře bude jeden kilogram jídla – a někdo jíme

4×, možná 5× za den –, pod tím by byla voda, 2 až 3 kg, napiju se řekněme 6×, možná 8× za den,

tak si pod tím jako základnu té pyramidy představte 15 až 20 kg vzduchu a 20 000 nádechů za den.
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Možná jste právě přišli na to, co vás ovlivňuje, aniž jste o tom věděli, a pojďme se zamyslet, co pro

to můžeme udělat, aby to bylo lepší. Protože popravdě: bez jídla vydržíte 4 až 9 týdnů; pokud

člověk pije, tak to skutečně vydrží.

Bez vody vydržíte 4 až 6 dnů. Avšak: jak dlouho vydržíte bez vzduchu, přátelé?
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To znamená, vzduch je jedním z tajemství, jak se můžete cítit lépe, zdravěji.

Proto je tak nezbytné se starat o to, jaký vzduch dýcháme.

Pojďme si přiznat, že nejenom v poslední době kvalita vzduchu skutečně je něco, čemu bychom

měli dát obrovskou pozornost.

Koneckonců každý nádech vám může život prodloužit, nebo vám ho také může zkrátit.

Všechno, co sníme a vypijeme, i když je to někdy něco špatného, z nás někudy vyjde. Ale u těch

plic to tak jednoduché není – a právě o tom je tento e-book. Řekneme si také přesně, co pro to

můžete udělat.
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Ne všichni žijeme v krásném prostředí někde na vesnici, někde daleko od znečištění. Mnoho z vás

žije ve městech, městských aglomeracích, a průmyslová výroba, která taky je někdy blíže, než

bychom si přáli – to všechno má vliv na to, jaké je prostředí, ve kterém žijeme.
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A když už máte pocit, že je třeba řešit, co se děje venku, prozradím vám zase jeden důležitý

moment, nad kterým jste možná nikdy nepřemýšleli: 90 % času trávíme uvnitř budov.

Jestli myslíme, že tam je to lepší, tak pro vaši informaci: vzduch uvnitř budov může být horší až

100× než vzduch venku.

To znamená, pojďme k podstatě toho, co můžeme udělat, abychom se cítili lépe a abychom měli

lepší psychiku, lepší fyzické zdraví.
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Ale nebudu o tom hovořit já. Zeptám se, jak situaci právě v této oblasti

vidí paní doktorka Jarmila Studničná:

„Koncentrace nebezpečných látek, které se vyskytují v prostorách našich domovů, jako jsou prach,
roztoči, plísně, pyl, hmyz a chemikálie, překračují čtyř- až desetinásobně, v některých případech
dokonce až stonásobně hodnoty koncentrace škodlivých látek ve venkovním prostředí. Tyto
nebezpečné látky pronikají do plicních sklípků, kde se usazují a po určité době mohou způsobovat
vážné zdravotní problémy.“
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Jak se vlastně chováme k vzduchu uvnitř budov? Co je to, co nás nejvíce ohrožuje?

Možná někdo řeknete – já nekouřím, já jsem v pohodě. Gratuluji všem vám, kteří máte pevnou vůli

a přestali jste nebo zvládáte žít bez cigarety. Bohužel ne všichni máme to štěstí. Někdy i v našem

okolí se vyskytuje někdo, kdo kouří… soused… k vám jde ten dým… je to velmi nepříjemné a je to

jedna z věcí, která vás jako první napadne.
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Druhá ale věc, která vás možná už tolik nenapadne, co znečišťuje vzduch v interiérech, jsou

chemikálie.

Představte si jakýkoliv úklidový prostředek, podívejte se na něj zezadu: vždycky tam najdete

lebku, zkřížené hnáty.

Je to chemie – a to do vašich životů prostě nechcete. A přitom za přirozené považujeme, že do

roztíráme po površích po celém domě nebo bytě.
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Tím třetím, co vás ohrožuje, jsou všechny ty moderní vonné svíčky.

Něco, čím si chcete udělat tu krásnou romantickou atmosféru v domácnosti, ale vůbec

nepomýšlíte na to, jak zaneřáďujete ve svém bytě vzduch, který dýcháte.

20 000 nádechů každý den…
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Kapitola sama o sobě jsou klimatizace, přátelé. Moderní klimatizace je vynikající záležitost. Zcela

jistě udělá perfektní atmosféru v bytě, ale taky vám tam přinese mnoho věcí, které se vám nemusí

líbit, protože klimatizace nejsou filtrační jednotky.

Chcete-li mít klimatizovaný vzduch, řeší to klimatizace, ale chcete-li mít čistý vzduch, je na to

potřeba něco úplně jiného.
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Spory plísní.

To je pochopitelně něco, co do svého života rozhodně nechcete.

Protože jsou prokázány rakovinotvorné účinky.
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Když tak o tom mluvíme, tak pochopitelně to, co vidíme pouhým okem, to je ten běžný prach –

když vyluxujeme nebo stíráme prach z nábytku.

Z běžného bytu se uklidí za jeden rok 45 kg prachu.

Představte si to…

každý rok uklidíte 45 kg.

Představte si těch 20 000 nádechů každý den, tudíž kolik toho prachu v podstatě vdechnete.
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Možná to víte, možná to nevíte, ale ty alergeny, především výkaly roztočů, které každý máme ve

své domácnosti… pro vaši informaci, v každé posteli je cca 10 milionů roztočů. Každý večer se těší,

až přijdete do postele, protože oni žijí z toho, co z nás odpadne, tedy ze šupinek kůže – a alergeny,

to je to nejhorší, co v podstatě můžete mít.
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Proto tak stoupá počet alergiků, astmatiků; k tomu se zde ještě za chviličku dostaneme.

Tyhle malé potvůrky, které jsou obrovsky obrovsky škodlivé (jsou i taky obrovsky hnusné) a každý,

kdo vidíte právě tohle, tak řeknete – ne, toto dýchat nechci.
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Možná si řeknete – nás se to netýká, my nejsme alergici, my nejsme astmatici.

Jenže přátelé: podívejte se na trend v České republice, který vývoj alergií a astmatu v tuto chvíli

má.
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V České republice je evidováno už v tuto chvíli 500 tisíc lidí, kteří mají astma.

Dalších 250 tisíc lidí neví, že alergii nebo astma má, protože ještě nemají ty největší příznaky.
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Víte mimochodem o tom, že každé desáté dítě v České republice trpí alergií? A každá desátá

alergie později přechází do astma…Toto jsou témata, která možná nejsou úplně sexy, ale je třeba

to vědět, jestliže se tomu chcete vyhnout.

Astma je prostě chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest a projevuje se dočasným

omezením průtoku vzduchu průdušinkami, křečemi svalstva průdušek a astma provází nemocného

po celý život. Lze nad tím dlouhodobě udržovat kontrolu, ale nelze ho vyléčit. Udělejme tedy

všechno pro to, ať se právě těmto nemocem dokážeme vyhnout. To je to, oč nám zde v e-booku

jde.
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Tady vidíte rozdělení PM částic a porovnání s lidským vlasem.

Vidíte, jak jsou ty částice vlastně malé – a díky tomu proniknou hluboko do vašeho těla.
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Možná si říkáte – no dobrá, ale já žiju v lokalitě, kde se mě toto zcela jistě netýká.

Přátelé, udělali jsme dlouhodobé sledování. Pojďte se podívat na mapu České republiky od roku

2012, jak se to vyvíjelo v monitoringu PM částic. Vzali jsme průměry a zakreslili zabarvení: čím je

tmavší, červenější, tak to znamená, že obyvatelé v té lokalitě jsou ohrožení. V roce 2012 to

vypadalo právě takto.
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JAK JE NA TOM NÁŠ KRAJ?2012



Podívejte se, jak to vypadalo o dva roky později.
Už to začíná vypadat tmavěji. 

To je rok 2014.

To už je hodně let zpátky…

Řeknete si – jak to asi vypadá teď?
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2014



Zde je stav v České republice v roce 2017. Divákům ze Slovenska mohu prozradit, že je to úplně

stejné i na Slovensku.

Česká republika i Slovensko řeší bohužel ty samé otázky v oblasti zdravého životního stylu,

protože rakovina tlustého střeva se týká České republiky a Slovenska nejvíce – a bohužel to samé

řešíme v otázce znečištění ovzduší.
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2017



Podívejte se, co se stalo v roce 2020.

V podstatě všude plošně dochází k nárůstu výskytu PM částic.

Proto před tím varují odborníci, varují před tím lékaři, varuje před tím Světová zdravotnická

organizace.
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2020



PM částice, ti zabijáci vniknou po vdechnutí hluboko do plic a podstatná část z nich je schopná

prostoupit přes plicní alveoly přímo až do krevního řečiště.

Málokdo to ví, ale odtud vlastně poškozují stěny arterií nebo pronikají tkáněmi a mohou

napadnout různé orgány. V nejhorším případě přispívají PM1 částice ke smrtelným chorobám, jako

jsou srdečně cévní příhody, rakovina plic, demence, edémy či k dalším stavům vedoucím k

předčasnému úmrtí.
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Málokoho by napadlo, že srdečně cévní příhody nebo demence, Alzheimerova choroba – že to

všechno souvisí s tím, jaký vzduch dýcháme.

Na obrázku vidíte, kolik předčasných úmrtí způsobují právě tyto zabijácké PM částice.
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Na druhou stranu jsme v období po covidu a určitě mnoho z vás vidělo v médiích, jak ohromující

efekt mělo zastavení průmyslu na celé planetě právě kvůli covidu a jak obrovsky se snížilo

znečištění ovzduší.

V Káthmándú poprvé za 30 let šlo spatřit na vlastní oči Mount Everest, který byl desítky roků

neviditelný právě kvůli prachu a smogu.
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CHÁPETE, DO JAKÉHO STAVU JSME 
SE DOSTALI NA NAŠÍ PLANETĚ?

Co s tím?

Asi se shodneme, že není řešením vypnout průmysl a vrátit se do doby kamenné. Řešením je

samozřejmě zvýšení osobní zodpovědnosti každého z nás za naši planetu.

Ale popravdě – ovlivnit chování sedmi miliard lidí na této planetě… to je asi nereálné.

Právě proto je tak důležité přistoupit k aktivní ochraně každého z nás a je moudré – a v podstatě

nezbytné – toto okamžitě začít řešit.
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2. TAJEMSTVÍ
A teď se společně podíváme na druhé tajemství, které jsme vám slíbili, a odhalíme vám, co to jsou

vlastně ty vzdušné supervitamíny, o kterých mnoho lidí neví, že vůbec existují, a přitom mají

neskutečný dopad na náš organismus.

Ovlivňují naši imunitu, ovlivňují naši psychiku.
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Než se ale vrhneme na to, co jsou to ty vzdušné supervitamíny, tak se na chviličku vraťme na

začátek e-booku: ptal jsem se vás, kde jste se v životě cítili nejlépe, kde se vám nádherně dýchalo.

A co nejčastěji odpovídají lidé po této otázce?

Většinou to, že jste se báječně cítili například u moře… nebo když jste vyjeli někam do hor…
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… nebo když jste vešli do lesa a nadechli jste se.

Třeba takový vzduch po bouřce – to je přece něco úplně nádherného.
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Někdy může být tím místem, kde se vám nádherně a báječně dýchalo, třeba vodopád, případně

návštěva jeskynního komplexu.

Všechny tyto krásy přírody, které jste někdy zažili, mají něco společného.
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Než se k tomu ale dostaneme, zároveň se vás zeptám, kde jste se v životě cítili nejhůře, kde se vám

špatně dýchalo.

Většinou lidé odpoví, že nejhůře se jim dýchá, když jsou třeba někde ve městě, nebo v dopravní

zácpě, nebo jsou třeba v kancelářích (určitě znáte onen syndrom nemocných budov), nebo když

jsou prostě někde v uzavřených místnostech.
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Všichni jsme někdy zažili to první, i to druhé.

A všichni víme, jak se cítíme v prvém případě, a i to, jak se cítíme apatičtí, unavení, neproduktivní,

podráždění… možná nás i bolí hlava právě v tom druhém případě.
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Možná si říkáte – je mezi tím nějaká souvislost? Mezi těmito dvěma typy míst? Odpověď zní:

samozřejmě.

A není to pouze tím, že jste někam odjeli na dovolenou. Ta změna s tím samozřejmě může

souviset, ale není to to, že je dovolená; tou změnou je něco úplně jiného.

Tím spojovacím bodem, proč se cítíme špatně, nebo dobře, jsou totiž, přátelé, ionty.
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Vzduch, který dýcháme, obsahuje anionty a kationty, tedy záporné a kladné ionty. Ionty jsou

atomy a molekuly s elektrickým nábojem – buď kladným, anebo záporným.

Mnoha výzkumy bylo dokázáno, že kvalita vzduchu záleží na poměru mezi těmito ionty a jejich

celkovém množství v ovzduší.

Záporné ionty mají pozitivní vliv na naše zdraví, na zdraví každého z nás.

A kladné ionty mají negativní vliv. Záleží tedy na tom, který typ iontů ve vašem ovzduší převládá.
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Pojďme se nejdříve podívat na pozitivní ionty. Přestože to vypadá, že by pro nás měly být dobré,

pozitivní, tak ve skutečnosti jejich dopad je negativní, záporný, škodí nám. A možná nad tím

přemýšlíte, kde vlastně vznikají – čím to je.

Já vám odpovím. Vznikají například díky těmto faktorům: elektrická zařízení. Máte-li v blízkosti

televize, počítače, mobily, kopírky, faxy, klimatizaci – to je také věc, díky které vznikají pozitivní

ionty –, cigaretový kouř, zářivky, výfukové plyny, smog… to všechno vás ovlivňuje negativně.
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Pojďme se podívat na negativní ionty. Záporné ionty totiž:

• udržují nervové a gastrointestinální funkce v rovnováze,

• uvolní mysl a tělo,

• podporují zdravý spánek,

• zlepšují metabolismus, chuť k jídlu a upravují také krevní tlak,

• po fyzické námaze se lépe zotavíte, cítíte se svěží a odpočatí.
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Negativní ionty jsou důležité pro celkové zdraví.

vyrovnanost; vyrovnaný vegetativní nervový systém; záporné ionty mohou zklidnit a uvolnit 

napjaté nervy. 

A to někdy potřebujeme skutečně všichni;
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Negativní ionty jsou důležité pro celkové zdraví.

negativní ionty ovlivňují také trávení:

zlepšují trávení; záporné ionty neutralizují nadměrné vzrušení nervového systému a pomáhají nám 

zmírnit napětí v žaludku a střevech; podporují tvorbu trávicích enzymů a také lepší trávení;
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A nyní vidíte na přehledné tabulce, jak fungují pozitivní ionty a jak fungují negativní ionty. 

Například u cév: zatímco pozitivní ionty stahují cévy, tak negativní je roztahují. U krevního tlaku: 

jestliže pozitivní ionty zvyšují krevní tlak, tak negativní tlak stabilizují. 

A vidíte řádek po řádku, jak každý jeden jednotlivý iont, ať už pozitivní, nebo negativní, velmi 

ovlivňuje vaše dýchání, tepovou frekvenci, únavu, srdce, nervový systém – prostě úplně celý váš 

organismus. 
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Jistě už chápete, proč je tak důležité zvýšit množství záporných iontů, kterými jste obklopeni. Co o

záporných iontech říká doktorka Jarmila Studničná?

„Vědecké výzkumy dokazují, že naše zdraví trpí, když jsme vystaveni účinkům kladných iontů.
Zatímco záporné ionty na nás působí pozitivně, kladné ionty mohou způsobovat únavu a z
dlouhodobého hlediska také mnoho různých nemocí.

Záporně nabité ionty na druhé straně zvyšují hladinu fyzické energie, zlepšují krevní oběh a
metabolismus, zvyšují obrannou energii organismu, zabraňují mnoha nemocem, zmírňují problémy
způsobené alergiemi, astmatem, dýchacími a jinými nemocemi.“
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V poslední době všichni řeší v novinách, v televizi, v časopisech velké téma: jak se ochránit před

viry. V této souvislosti je obzvláště důležitá práce pana profesora Johna Oxforda, který je

špičkovým britským odborníkem na chřipku a emeritním profesorem virologie na Londýnské

univerzitě.

Tento uznávaný anglický virolog a profesor provedl experiment, který totálně šokoval veřejnost.

Dokázal totiž, že negativní ionty deaktivují viry a zabraňují jejich šíření a reprodukci. Tento typ

technologie ničí všechny současné viry a předpokládá se, že zničí i ty, které se objeví v budoucnu.
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A slyšeli jste někdy, přátelé, slovo speleoterapie? Uznávaný český vědec Zdeněk Buřival zkoumal

společně s Pavlem Slavíkem, primářem dětské speleoterapeutické léčebny, v Císařské jeskyni

Moravského krasu, proč jsou jeskynní prostředí tak účinná pro léčbu.

Objevili, že tím hlavním efektem bylo, že mají až padesátinásobně větší množství negativních

iontů, než je v běžné přírodě. Tato unikátní léčba je dokonce Ministerstvem zdravotnictví uznaná

jako oficiální léčebná metoda.

64



Vy se můžete všichni v Císařské jeskyni Moravského krasu léčit. Vaše děti se tam můžou léčit. A

jaký to má význam? Zvýší se odolnost vůči infekcím, zlepší se celková fyzická kondice a sníží se

množství užívaných antibiotik i dalších léků na úplně minimum.

Možná si teď říkáte – Petře, to je všechno super, ale kde můžu najít negativní ionty, když nemám

přístup do jeskyně?

Pojďme se podívat, kde můžete hledat záporné ionty a v jakých koncentracích.
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V grafu vidíte, že ve společných kancelářích skutečně záporné ionty nehledejte. Stejně tak na

městské ulici se jedná o jednotky, nebo možná desítky iontů na centimetr krychlový.

Když půjdete do lesa, nebo když jste u moře, tam už se jedná o nižší stovky záporně nabitých iontů.

Krásný je například vzduch na horách – už jste na hodnotě 2000 záporně nabitých iontů na

centimetr krychlový. A pochopitelně u vodopádů… to už jsme na hodnotě třeba 10 000. Trumfne to

ještě vzduch po bouřce.
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Každopádně kde do sebe naráží voda, tam vznikají záporně nabité ionty.

Zastavili jsme se na hodnotě 10 000 záporně nabitých iontů na centimetr krychlový. Například u

Niagarských vodopádů je dokonce 100 000 záporně nabitých iontů na centimetr krychlový, což je

úplně nejvíce na světě a říká se, že to patří k nejzdravějším místům, kde můžete žít.
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Jenže jak být pravidelně na horách, u moře nebo v blízkosti vodopádů? To je časově i finančně v

podstatě pro běžného člověka nemožné. Ne každý si můžeme dovolit žít na horách nebo u

vodopádu.

Můžeme poslat děti na ozdravný pobyt, můžeme odjet na dovolenou… Můžeme si to ale dovolit

všichni? Pravidelně? Několikrát v roce? A jak často můžeme jezdit? Vždyť průměrná hodnota

dneska, co zaplatíte za dovolenou – to jsou částky v mnoha tisících korun, a kolikrát do roka si

může běžná rodina dopřát tento ozdravný pobyt?

Ale přátelé, nemusíte jezdit k Niagarským vodopádům. Řekli jsme si, že tam najdete 100 000

negativních iontů na centimetr krychlový.

Ovšem za malou chvíli vám ukážu způsob, jak si můžete kdekoliv a kdykoliv vykouzlit více než

jeden milion těchto vzdušných supervitamínů. Pojďme se na to podívat.

Přátelé, vy už teď víte, že náš největší úkol, pro naše zdraví nezbytný, je odstranit ze vzduchu to

špatné: PM částice, viry a bakterie. A zároveň přidat do vzduchu to dobré – a vy teď už víte, že tím

dobrem jsou negativní ionty.

Budete souhlasit, že je třeba něco udělat? Já myslím, že ano. A jaké existuje řešení?

Než se k tomu dostaneme, zkusme se přece jenom ještě jednou zamyslet a odpovězte si se mnou:

máte doma kuřáka? Máte doma alergika? Nebo máte třeba domácího mazlíčka – pejska, kočičku?

Bydlíte u prašné cesty? Nebo bydlíte někde na rušné křižovatce? Případně bydlíte v paneláku?

Jestli jste si odpověděli na některou z těchto otázek „ano“, pak vás další část bude zcela jistě velmi

zajímat.
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3. TAJEMSTVÍ
A tím se, přátelé, dostáváme do třetí části.

Tou je aktivní přístup, jak se chránit a vytvořit osobní ochranný štít.
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Víte… když lidstvo potřebovalo vyprat a mít čisté prádlo, vymyslelo přece pračku. Jistě mi dáte za

pravdu, že třeba před sto lety rozhodně nebyla pračka v každé domácnosti, ale dneska ji

považujeme za běžnou věc, která nám usnadňuje život.

Když lidstvo potřebovalo mít čisté nádobí, vymyslelo myčku na nádobí. Mnoho z vás dneska má

myčku na nádobí a považujete to za poměrně běžnou součást vybavení.

Když lidstvo potřebovalo získat čistý vzduch, je jasné, že přišlo s čističkami vzduchu. A je to

normální věc, ke které směřujeme, abychom se ochránili.

Jenomže čistička vzduchu – to není tak jednoduchý přístroj. Jak ji vlastně vybrat?

Na trhu existuje spousta přístrojů od nejlevnějších a problematických až po komplexnější a dražší.

My jsme vám slíbili, že vám tady dáme rady, upozorníme, na co dát pozor při výběru čističky, a jak

vybrat tu správnou.
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Jak vybrat čističku vzduchu?

Prozradím pár jednoduchých rad.

Čistička vzduchu je určená pro dlouhodobé používání. Proto byste se měli nad vhodným výběrem

pokud možno co nejlépe zamyslet.

Je dobré si uvědomit, že není vhodné v této otázce zbytečně šetřit.
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Pamatujte v první řadě, že se jedná o zdraví vás a vašich blízkých a že tento přístroj vám musí

výkonově vyhovovat. Proto se podívejte na prostor, který chcete vyčistit. Každá čistička vzduchu

má určitý objem, který zvládne vyčistit. Udává se v metrech krychlových a většina výrobců vám

jasně indikuje, jaký doporučený prostor k jak výkonnému zařízení může dát.

Druhým důležitým hlediskem je, jak vlastně filtruje, protože motor vám žene vzduch a ta filtrace a

množství filtrů ovlivní to, nakolik bude čistička účinná. Lepší systémy na čištění vzduchu mají

několikanásobnou filtraci, mají HEPA filtry a docilují zhruba účinnosti čištění okolo 90 %.

Třetí, co je nesmírně důležité a většinou je to podceňované, obzvláště u levných výrobků dochází

ke zklamání, a tím je hlučnost. Jakmile chcete mít čističku, tak ji chcete používat, a když ji chcete

používat, tak prostě nesmí být hlučná. To znamená kvalitní motor, který vám zajistí, že čistička

může fungovat například i v noci v místnosti, kde spíte, a přesto ji vůbec nevnímáte. Tak to je

opravdu důležitá věc. Výrobky střední a vyšší kategorie to již zpravidla splňují a chod je co nejtišší.

Toto rozhodně nepodceňte.

Mnoho z vás se pochopitelně zajímá o to, kolik bude vlastně stát provoz. Mohu vás ujistit, že

většina dnešních moderních čističek má nízké náklady na provoz a výkon je většinou 50 až 100

wattů, takže není důvod se znepokojovat. V podstatě čističky, o kterých se bavíme, mají spotřebu

jak dneska běžná žárovka.

To poslední, co vás určitě zajímá: jaká je údržba? Vždycky říkám – pochopitelně čím kvalitnější

čistička, tím chcete lepší výsledek a je potřeba se podívat, abyste nakupovali od renomované

firmy, která vám bude dodávat vždycky a dlouhodobě filtry. Proto volte přístroj, který má dobré

pozadí dobré společnosti, která s tím má dlouhodobě zkušenost, a co mohu určitě poradit, tak

pozitivní reference a testy. Protože ta čísla vždycky říkají pravdu.
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A v neposlední řadě se vždycky zaměřte na design přístroje. Čistička vzduchu je přístroj, který s

vámi bude mnoho let – speciálně, když vyberete kvalitní. Prostě chcete, aby se vám ten výrobek

líbil, protože na něj budete koukat.

Měl by nádherným způsobem doplňovat interiér vaší domácnosti a výrobky renomovaných firem

toto reflektují a skutečně nabízejí mistrovská díla.
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A pokud bych Vám přeci jenom nějakou čističku měl doporučit, tak by to byla čistička, kterou mám

sám doma a kterou jsem si vybral pro svou rodinu.

Představuji Vám čističku Therapy Air, která několikrát za sebou v řadě vyhrála v nezávislých

hodnocení spotřebitelských časopisů titul nejlepší čistička na trhu.
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https://club.live100.cz/silna-imunita/
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https://live100.cz/produkt/zepter-therapy-air-ion/
https://live100.cz/produkt/zepter-therapyair-ion-6-let-zaruka/


92



93



94



95



96



97


