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PERTAMA DI 
INDONESIA
Generator air hidrogen portabel yang 
menggunakan teknologi Proton Exchange 
Membrane (PEM) serta dilengkapi dengan fungsi inhalasi 
gas hidrogen. PEM merupakan teknologi yang mampu 
menghasilkan air hidrogen dengan kadar tinggi mencapai 1500 
ppb (parts per billion).

Air hidrogen memiliki kandungan antioksidan, anti-inflamasi, 
antialergi, sehingga baik untuk kesehatan serta kecantikan kulit 
karena sifatnya yang menangkal radikal bebas. Air hidrogen 
dapat mengikat radikal bebas yang ada dalam darah manusia, 
lalu dibuang melalui air seni.



Hydrogen Fontaine 
Vs COVID-19
Dr. Shigeo Ohta, PhD, dari Molecular 
Hydrogen Institute, Tokyo, mengungkapkan 
studinya tentang efek hidrogen pada tubuh 
manusia dan manfaat luar biasa mengenai 
air hydrogen, ia menyatakan hidrogen dalam tubuh bertindak 
sebagai antioksidan yang dapat menembus membrane sel, 
membantu menangani stress oksidatif penyebab penyakit, 
hingga efeknya untuk kecantikan kulit bahkan mengurangi stress 
psikologis!

Di China ternyata para Pasien Covid-19 terbantu 
dengan Inhalasi Hidrogen! Molecular Hydrogen 
Institite (MHI) melalui Tyler LeBaron, Biocemist 
dan pendiri MHI membuktikan peran Air Hidrogen 
menangani Pasien Covid-19.

‘Anak sulung saya apoteker, kerja di RS di Surabaya. Orang tua mana yang gak khawatir anak kena Covid, apalagi tempat kerja beresiko 
tinggi.Bulan juli kemarin dia 2x demam, tapi pas inhaler Hydrogen demam cepat turun. Tgl 30 Juli sempat demam, tapi di inhaler 
hidrogen hasilnya cepat normal lagi. Yg kaget, tgl 3 Agustus rapid test seluruh staff RS dan hasilnya anak saya reaktif, langsung di swab 
dan positif covid! Sejak itu dia isolasi mandiri dan sejak day-1 rutin inhalasi & minum air HydroGen Fontaine. Pada anak saya virus 
covid yg katanya ganas tidak ada gejala sama sekali.Yang luar biasanya hasil pemeriksaan saya, suami, dan anak bungsu saya negative. 
Padahal kami tinggal di apartemen dan tidak bisa jaga jarak.Belum 2 minggu hasilnya sangat menggembirakan, anak saya sembuh 
bahkan lebih cepat dari temannya yg juga terkena. Kemarin swab ke-2 pun negatif.
*Percayalah teman-teman HF itu manfaatnya luar biasa! Sampai anak saya bungsu bilang : "Hebat ya mami, kita ndak tertular karena 
imun kita kuat.."Suami perokok berat, awal pake karena dipaksa pun sekarang mengakui manfaat HydroGen Fontaine LWG.*’T
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Dr. Zhong Nanshan seorang Ahli Epidemiologi yang berperan 
menangani SARS Coronavirus, beliau melaporkan beberapa 
Rumah Sakit di China menggunakan campuran Hydrogen dan 
Oxygen untuk perawatan Pasien.  Diantaranya Wuhan Hanyang 
Hospital dan Guanzhou Hospital. Para Pasien menggunakan 
inhalasi Hydrogen dan Oxygen menunjukan 
perkembangan. 

Berdasarkan wawancara singkat Pasien dengan 
Prof. Wei Chunhua dari Wuhan Hanyang 
Hospital dan Director Mo Xiaoneng serta Chief 
Wang Jian dari Guanzhou Hospital, Hydrogen 
dinilai sangat nyaman untuk Inhalasi, 
mengurangi sakit dada, menghilangkan 
batuk dan sesak para pernafasan.
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