
»Slovenci imamo unikaten iz-
delek na trgu, saj naš ioni-
zator Ionex krasi ogljikova 

ščetka, iz katere izhajajo zdravilni ne-
gativni ioni brez zdravju škodljivega 
ozona. Dolgo sem iskala primeren ele-
ment, saj sem imela vizijo, da bi ljud-
je lahko ozdraveli, če bi redno prejema-
li večje količine negativnih ionov v telo, 
kar bi jim omogočilo le njihovo nepos-
redno vdihavanje ob neškodljivem iz-
voru. In to se mi je izpolnilo z ogljikovo 
ščetko. Danes vemo za veliko ozdrav-
ljenih alergikov, astmatikov in ljudi s 
povišanim krvnim tlakom,« pravi Lore-
na Leonardos, avtorica patenta. Podob-
ni izdelki oddajajo ione ob preskoku 
med dvema iglama ali izhajajo iz ko-
vinske igle, ki se odziva na vlago iz zra-
ka. A se ob tem ustvarja škodljivi ozon. 
Zato negativni ioni iz teh naprav, v 
ozonskem okolju, niso primerni za ne-
posredno vdihavanje in ne morejo ime-
ti tako dobrih rezultatov.

Vdihavanje negativnih ionov je po-
membno, ker je to odlično zdravljenje 
in tudi preprečevanje bolezni. Negativ-
ni ioni znižujejo histamin ter raven stres-
nega hormona, ki je znan kot tihi ubija-
lec. Zvišujejo obrambo telesa in uravna-
vajo delovanje vseh notranjih organov. 
Zdravilni učinki so opisani v knjigi Lo-
rene Leo nardos Negativni ioni kot način 
zdravljenja, dokazi svetovnih inštitutov.

UBLAŽIL ASTMO
»Že pred leti je ionizator kupil starej-

ši gospod, astmatik. Trikrat na dan je re-
dno jemal tablete in trikrat na dan je upo-
rabil pršilo. Dejal je, da se, ko vse to poje, 
zaradi stranskih učinkov antihistaminov 

v zdravilih trese, zlasti po uporabi prši-
la, in mora počakati vsaj eno uro, da naj-
hujši znaki izzvenijo. Ker je imel napotek 
zdravnika, da lahko pršilo uporablja ob-
časno, sem mu svetovala, naj vsak dan 
vdihuje negativne ione neposredno ob 

ogljikovi ščetki ob ionizatorju, ob sebi pa 
naj ima pršilo in ga uporabi, če ga bo po-
treboval. Gospod je to redno delal. Čez 
en teden me je poklical in mi povedal, da 
mu ves teden ni bilo treba uporabiti pr-
šila. Po zdravilih pa se je tresel le še zelo 
malo. To mi je dalo elan za naprej. Rek-
la sem si, da se uresničuje moja vizija, da 
se bodo ljudje nekoč zdravili z negativni 
ioni. Rekla sem mu, naj pove zdravniku 
o ionizaciji in manjšem vnosu zdravil in 
s tem tudi o manj stranskih učinkih,« pri-
poveduje izumiteljica.

ODPRAVI ALERGIJO 
NA CVETNI PRAH …

Zgodi se, da zdravniki pridejo poiz-
vedovat, kako si je njihov bolnik z ioni-
zacijo pozdravil neozdravljivo bolezen:

»Pulmologinja, ki je prišla k nam, je 
dejala, da je alergija na trave in na cvetni 
prah neozdravljiva. Vprašala nas je, kako 
smo pomagali njeni bolnici, in razložila 
sem ji, da je potrebno vsak dan več časa 
vdihavati negativne ione, denimo ob gle-
danju televizije, branju …Negativni ioni 
močno znižajo raven histamina in zvišajo 
obrambo telesa. Ponavljanje vdihavanja, 
imenujemo ga ionska terapija, pa prive-
de do ozdravitev. Ker je bila tudi zdrav-
nica alergična na hišni prah, si je kupila 
ionizator in je bila v pol leta ozdravljena. 
Njena bolnica, ki je imela alergijo na tra-
ve in cvetni prah, je za ozdravitev potre-
bovala leto dni vdihavanja negativnih io-
nov. Težje je namreč odpraviti alergijo na 
trave in cvetni prah kot pa alergijo na hi-
šni prah.«

Lorena Leonardos zatrjuje, da velika 
količina ionov nikoli ni škodljiva, zato 
smo lahko vedno v njihovi družbi:

Ionex je doma v Sloveniji

Moč negativnih ionov
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IONSKA TERAPIJA

Vdihavanje negativnih 
ionov je tudi odlično 

preprečevanje bolezni, saj 
zvišujejo obrambo telesa 
in uravnavajo delovanje 

notranjih organov.

Lorena Leonardos, avtorica naprave za 
ustvarjanje negativnih ionov.
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»Ob Niagarskih slapovih je največja 
količina negativnih ionov na svetu in še 
nikoli nismo slišali, da bi zaradi tega tam 
kdo umrl,« pravi.

ODMAŠI NOS
Če imamo zamašen nos in ne mo-

remo vdihavati, poskušajmo vdihava-
ti negativne ione oziroma si dajmo ioni-
zator pred nos, saj gredo ioni vseeno v 
nos.

»Čez deset, petnajst minut bo kar na-
enkrat v nosu nastal prehod. Zamašen 
nos odpremo z negativnimi ioni brez 
stranskih učinkov – v nasprotju z razni-
mi pršili za zamašen nos, ki lahko poško-
dujejo sluznico nosu.«

ODSTRANJUJE PRŠICE, 
VONJ PO PLESNI

Ob postelji postavimo ionizator na 
nočno omarico, da negativni ioni odstra-
njujejo iztrebke pršic, ki lebdijo tudi tri-
deset centimetrov nad posteljo in jih vdi-
havamo ter prenekateremu povzročajo 
alergijo.

V prostoru negativni ioni med dru-
gimi vonji uspešno odstranjujejo tudi 
vonj po plesni, ki je zelo škodljiv. Plesen 
ioni odstranijo iz zraka, ne morejo pa je 
odstraniti iz sten. Plesen je odvisna od 
vlage, ta pa povzroči plesni. Zato so ple-
sni lahko povsod, kjer je vlaga. T. S. 

Odkar uporabljam io-
nizator Ionex, mi 
ni treba več jema-

ti zdravil proti alergijam, 
tudi kihanja ni več … Od-
kar ga imamo v vrtcu, so ot-
roci manj prehlajeni … Upo-
rabljam ga v kuhinji, odlično 
odpravi vonjave … Odkar ga 
imam v sobi, se je moj krvni 
tlak normaliziral … Tako po-
ročajo ljudje, ki redno upora-
bljajo ta ionizator.

Negativni ioni so majhni, 
električno negativno nabi-
ti delci, ki pozitivno vpliva-
jo na zdravje in počutje lju-
di. Negativne ione največkrat 
najdemo v naravi. Ob slapo-
vih, na morju, ob vodnih iz-

virih … Ob nenadnem dež-
ju nastajajo zaradi trenja med 
zrakom in vodo. Veliko jih je 
tudi v gorskem zraku. Doma 
in v pisarnah, kjer smo največ 
časa, pa jih je premalo. Tu pre-
vladujejo električno pozitivno 
nabiti delci – pozitivni ioni, ki 
botrujejo utrujenosti, zaspa-
nosti, nezbranosti, živčnosti, 
razdraženosti, glavobolom …

Na srečo lahko v prostorih 
pozitivne ione spodrinemo z 
negativnimi z ionizatorjem, 
ki jih ustvarja. Po meritvah na 
Institutu Jožef Stefan oddaja 
ionizator Ionex največjo koli-
čino negativnih ionov in sicer 
kar 45 milijonov na kubični 
centimeter na sekundo.

Pomoč negativnih ionov
Nevidni delci nam olajšajo življenje

Številni uporabniki ionizatorja so odpravili 
alergije, astme, bronhitise in druge dihalne 

težave ter visok tlak.

Na Misteriji.si sta na voljo dva ionizatorja: IONEX za bivalne in 
poslovne prostore ter IONEX za avtomobile, vsak stane 150 evrov.

F
o

to
 s

p
le

t

Ionizator, ki včasih odpravi tudi »neozdra-
vljive« alergije.
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Misteriji v živo 
Zadobrovška 88, Ljubljana

Organizira: MUNAJ, Taja Vetrovec s.p.
Lorena Leonardos bo blagodejno de-
lovanje negativnih ionov in Ionexa 
predstavila v ponedeljek, 21. januar-
ja, ob 18. uri v klubskih prostorih revi-
je Misteriji na Zadobrovški 88, Ljublja-
na-Zadobrova. Na predstavitev se lah-
ko prijavite na spletni strani Munay.si, 
na info@munay.si ali z SMS obvestilom 
na 041/677 089.
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Znižanje krvnega tlaka
»Sem alergična na prah in pršice, 

zato pogosto nisem mogla zaspati za-
radi močnega kašlja. Po uporabi ioni-
zatorja pa se kašelj ne pojavlja več. Naj-
pomembnejše je, da se mi je že po ne-
kaj dneh po nakupu (ne da bi sploh ve-
dela za to) znižal krvni tlak z običajnih 
160/90–170/95 na povprečje 135/85. In 
to ob enakem odmerku istega zdravila. 
Ker nisem zaupala lastnemu merilniku, 
sem preverila meritev krvnega tlaka pri 
svojem zdravniku, ki je ugotovil isti re-
zultat.

Ionizator pa zelo ugodno vpliva 
tudi na kožo. Na podlakti sem si neho-
te opraskala bradavico in na tem mestu 
se je pojavila bela lisa. Naročila sem se 

na pregled pri dermatologu, hkrati pa 
vsak večer nastavila roko pod ogljikovo 
ščetko ionizatorja. Lisa je v nekaj dneh 
izginila in se po dveh letih ni več poja-
vila.« (Dana Kavšček)

Naravni antidepresiv
»Simfonija dobrega počutja in užit-

ka se polasti naših teles, ko ionizator 
ustvari mikroklimo, nabito z negativ-
nimi ioni. Počutimo se kot po nevihti, 
izzvenijo številne nelagodnosti, ki nas 
tarejo, predvsem pa smo po delovanju 
malega ionizatorja bolj sproščeni, umir-
jeni in polni elana. Potrditev ugodnega 
delovanja na organizem temelji na šte-
vilnih pozitivnih izkušnjah, ki trajajo že 
desetletja.

O uporabi ionizatorja se ne odloča-
mo samo v trenutkih nemoči uradne 
medicine. V veliko pomoč je že pri pol-
nem zdravju, saj zdravniki venomer pri-
poročamo, da se bo marsikatera zdrav-
stvena težava omilila ali bo izzvenela, 
če se bomo lahko izognili stresu. Da so 
raziskave vpliva koristnih negativnih io-
nov na telo pozitivne, je najbolje, da se 
prepričate sami. Pomembno je, da pri-
dete do dobrih rezultatov brez stran-
skih učinkov, saj ionizacija omogoča iz-
boljšanje življenjskih pogojev. Če smo 
ioniziranemu zraku izpostavljeni dalj 
časa, povzroči izboljšanje z dolgotrajnim 
učinkom. Negativni ioni so naravni anti-
depresiv in so v pomoč pri nespečnosti.« 
(dr. Mirjam Levstik Bravničar, dr. med.)

IZKUŠNJI Z IONIZATORJEM IONEX
(Izkušnji sta navedeni v knjigi Negativni ioni kot način zdravljenja Lorene Leonardos.)

Zrak v zaprtih prostorih 
ima le 20 do 50 negativnih io-
nov na kubični centimeter, v 
zaprtih vozilih jih je približ-
no 5 na kubični centimeter, v 
mestih od 100 do 300 na ku-
bični centimeter, v industrij-
skem okolju 90 do 100 na ku-
bični centimeter. Po drugi 
strani pa se narava lahko po-
hvali s 50.000 do 100.000 ne-
gativnih ionov na kubični 
centimeter v bližini slapov, 
okoli 4000 jih je na kubični 
centimeter v gorah ter nekje 
do 2000 na kubični centimeter 
v gozdovih.

BLAGODEJNI 
ZA ZDRAVJE

Človekov organizem ne-
gativne ione nujno potrebu-
je za celično presnovo in vse 
najpomembnejše življenj-

ske funkcije. Ugodno vpli-
vajo na dihalne poti, ker pre-
prečujejo prehladna obole-
nja in okužbe. Na živčevje, 
ker znižujejo stresne hormo-
ne. Na delovanje ščitnice, vi-
talne sposobnosti, koncentra-
cijo. Znižujejo raven histami-
na. Zmanjšujejo težave pri 
alergiji, astmi, bronhitisu in 
senenem nahodu. Zmanjšuje-
jo bolečine pri migreni, ranah, 
opeklinah. Uravnavajo srč-
ni utrip in krvni tlak. Uravna-
vajo delovanje vseh notranjih 
organov. Pomagajo pri vre-
mensko pogojenih težavah.

Negativni ioni zato poma-
gajo blažiti težave astmatikov, 
alergikov in hipertonikov ter 
povečajo obrambni mehani-
zem telesa, uravnavajo de-
lovanje ščitnice, izboljšujejo 
koncentracijo in delovno sto-

rilnost ter sposobnost učenja. 
S preizkušeno metodo inten-
zivnega vdihavanja negativ-
nih ionov iz ionizatorja Ionex 
(ionska terapija) pa so številni 
uporabniki ne samo izboljša-
li zdravstveno stanje, ampak 
tudi v celoti trajno odpravili 
vse simptome alergij, astme, 
bronhitisov in drugih dihal-
nih težav ter visok tlak.

ODLIČNO 
OČISTIJO ZRAK

Poleg blagodejnega vpliva 
negativnih ionov na telo, ki 
so ga potrdili številni inštitu-
ti po svetu, je glavna sposob-
nost tega ionizatorja tudi či-
ščenje zraka. Pri tem delujejo 
fizikalne in kemične lastnosti; 
negativni ioni se vežejo na ob-
stoječe lebdeče delce v zraku. 
Iz zraka odstranijo tudi najne-

Knjiga, ki odkriva vpogled v 
dokaze znanstvenikov po vsem 
svetu o zdravilnem vplivu ne-
gativnih ionov, je na voljo na 
Misteriji.si, cena je 23 €.
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varnejše podmikrometrske 
delce saj in izpušnih plinov, 
ki so rakotvorni; tako Ionex 
varuje pljuča in druga tkiva 
pred nalaganjem strupenih 
snovi.

Negativni ioni iz zraka od-
stranijo vse vonjave in lebde-
če delce: prah, cigaretni dim, 
bakterije, viruse, iztrebke pr-
šic, alergene in drugo. Nega-
tivni ioni kot električno ne-
gativno nabiti delci sami niso 
obstojni in se takoj, ko pride-
jo iz ionizatorja, vežejo na ob-
stoječe lebdeče delce v zraku 
ter jih spustijo na tla, od ko-
der se ne morejo več dvigni-
ti. Tako povsem očistijo zrak.

V vsakem litru zraka leb-
di na milijone delcev, ki so 
majhni kot bakterije in virusi 
in prav tako povzročajo obo-
lenja. Drobni delci v zraku, ki 
jih naše oko ne zazna, nasta-
jajo povsod. Pri kajenju, ne-
popolnem zgorevanju, peče-
nju na žaru, v industriji, pred-
vsem pa v prometu. Manj-
ši ko so prašni delci, znani 

kot PM delci, globlje prodre-
jo v pljuča in celo v možgane 
in bolj škodujejo organizmu. 
Po nastanku se več dni zadr-
žujejo v zraku, prodrejo sko-
zi vse reže pri vratih in oknih 
in so zato v bivalnih prostorih 
skoraj tako pogosti kot zunaj. 
Nekateri izmed njih, na pri-
mer saje, povzročajo težave 
z dihalnimi potmi in obtočili 
ter lahko vodijo v raka.

Teh najmanjših podmi-
krometrskih delcev se ne mo-
remo znebiti niti s čistilniki, 
ki imajo ventilatorje in filtre, 
kajti celo najboljši filtri lahko 
odstranijo le do 0,3 mikrona 
velike delce. V tem primeru 
je učinkovit le ionizator ozi-
roma negativni ion, saj edini 
lahko odstrani tudi 0,01 mi-
krona velike delce.

Ionizator Ionex je lahek, 
majhen in prenosljiv, lah-
ko ga postavimo kamor koli, 
lahko ga nosimo na delovno 
mesto, na potovanja, v topli-
ce in drugam. Deluje povsem 
neslišno, ne vsebuje nepo-
trebnih sestavin, kot so filtri 
in ventilatorji, ki bi povzroča-
li dodatne stroške, hrup in bi 
bili brez učinka.

IONSKA TERAPIJA 
PO METODI 

LEONARDOS
Ionsko terapijo izvajamo 

z vsakodnevnim rednim čim 
bolj pogostim vdihavanjem, 
vsaj po dve do tri ure na dan. 
Mimogrede, ko denimo zve-
čer gledamo televizijo ali be-
remo, ob učenju ali pa si ga 
namestimo v pisarni v viši-

ni glave. Lahko ga prepros-
to primemo v roke ali pa si 
ga namestimo v bližino, manj 
kot meter stran, v višino gla-
ve, in globoko vdihavamo tik 
ob ogljikovi ščetki, kjer je ko-
ličina negativnih ionov naj-
višja. Hkrati je smotrno, da 
ionizator postavimo vsako 
noč pred spanjem ob posteljo 
v višino postelje ali višje in ga 
pustimo delovati celo noč.

Ionex je eden redkih io-
nizatorjev, pri katerem lah-
ko brez skrbi vdihavamo ne-
gativne ione neposredno ob 
ogljikovi ščetki, saj ta ne pro-
izvaja škodljivega ozona. Ko 
pridejo negativni ioni prek 
pljučnih mešičkov v kri, zni-
žajo raven histamina, urav-
najo tlak in utrip, znižuje-
jo raven stresnega hormona, 
uravnavajo delovanje ščitni-
ce, izboljšujejo koncentraci-
jo in produktivnost, kar je še 
posebno zaželeno v poslu in 
pri učenju.

 Anja Drašler 

Negativni ioni nas tudi varujejo pred 
strupi, saj iz zraka odstranijo tudi 

najnevarnejše podmikrometrske delce saj 
in izpušnih plinov, ki so rakotvorni.

Zobna ščetka Ionex učinkovito, var-
no in brez bolečin odpravi zobne obloge 
celo iz najbolj nedostopnih mest, ker pri 
čiščenju uporabljamo vodo, ki je prevo-
dnik in gre v najbolj nedostopne prede-
le zob. Uporabljamo jo lahko brez zob-
ne paste.

Z njo imajo odlične izkušnje ljudje s 
parodontozo, krvavitvami iz dlesni, ma-
javimi zobmi, zobnim kamnom in dru-
gimi zobnimi tegobami.

Kako deluje?
Princip polarnosti pomeni, da ima 

vsak element v naravi pozitiven ali 
negativen naboj. Ob enakem naboju 
se elementa odbijata, ob različnem se 
privlačita. Tehnologija v zobni ščetki Io-
nex omogoči, da zob začasno spremeni 
polarnost iz minus v plus; zobne oblo-
ge, ki so plus, gredo zato na ščetko in so 
tako neboleče odstranjene tudi iz najbolj 
skritih kotičkov zob. Tega ne moremo 
doseči z nobeno drugo zobno ščetko.

Zobna ščetka Ionex z redno upora-
bo preprečuje slab zadah, odstranjuje 
zobni kamen, bakterije, vnetja, skrbi za 

zdrave dlesni, saj preprečuje njihovo 
krvavenje. Primerna je tudi za ljudi s 

parodontozo in obzobnimi žepki 
ter z občutljivimi dlesnami in do-
kazano preprečuje majavost zob.

Ščetkati si moramo nežno 
in s krožnimi gibi, kot to pri-

poročajo zobozdravniki.
Ščetka za odrasle in ot-

roke je dosegljiva na Mis-
teriji.si, cena posamične 
ščetke je dvajset evrov.

ZOBNA ŠČETKA IONEX
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