
-  za več energije
-  boljšo koncentracijo pri delu in na cesti

-  hitrejšo regeneracijo po športni aktivnosti  

FeelOXY – čisti kisik v pločevinki

Naravni energijski booster  



	  
	  
ZADOSTNA RAVEN KOLIČINE KISIKA V KRVI 
JE POMEMBNA ZA: 	  
	  
•  vzdrževanje energije in vitalnosti
•  zmanjšanje stresa
•  ohranjanje budnosti
•  zmanjšanje let lag učinka
•  dobro delovanje kognitivnih sposobnosti (vključno s 

spominom in reakcijskim časom) 
•  lažje premagovanje težav zaradi redkejšega zraka v višje 

ležečih predelih
•  za optimizacijo športnih dosežkov
•  hitrejšo regeneracijo mišic po športni aktivnosti
•  zmanjšanje posledic onesnaženega zraka na naše telo



ZAKAJ UPORABITI FeelOXY

FeelOXY	  pločevinka	  je	  polnjena	  z	  visokokvalitetnim	  
s2snjenim	  čis/m	  kisikom	  v	  plinastem	  stanju	  
medicinske	  kvalitete,	  je	  zelo	  lahka	  in	  priročna	  za	  
uporabo,	  zato	  dodatni	  kisik	  lahko	  vdihavamo	  kjerkoli	  in	  
kadarkoli.	  	  
	  
Gre	  za	  najboljši	  način	  oskbe	  telesa	  z	  dodatnim	  kisikom,	  
takrat	  ko	  to	  potrebujemo,	  da	  laže	  dosegamo	  željene	  
cilje	  pri	  delu	  in	  športni	  ak/vnos/.	  	  
	  



	  	  
KOMU JE FeelOXY NAMENJEN:

•  Ljudem v poslovnem svetu
•  Voznikom na daljših razdaljah
•  Športno aktivnim ljudem

•  Pilotom in potnikom zasebnih, športnih, poslovnih ali ultra-
lahkih letal, jadralnih letal ter za skoke v tandemu

•  Obrambnim in varnostnim silam

•  Za splošno dobro počutje
•  Mladim

•  Pohodikom v višine nad 2000 m n.v.



	  
KDAJ UPORABLJATI FeelOXY	  	  
	  
•  v službi, ko nam pade koncentracija
•  pred, med ali po naporni fizični aktivnosti
•  na daljši poti z avtom
•  kadar smo utrujeni, brez energije
•  na pohodih v višje ležeče predele (kjer je 

redkejši zrak, npr. nad 2000 m n.v. )
•  na poslovnih potovanjih (za zmanjšanje jet-lag 

učinka)
•  za splošno dobro počutje



LJUDJE	  V	  POSLOVNEM	  SVETU	  



FeelOXY	  pomaga	  pri	  srečevanju	  z	  izzivi	  v	  poslovnem	  svetu,	  saj:	  	  
	  
	  
•  izboljšuje	  koncentracijo	  
•  lajša	  simptome	  stresa	  in	  neprespanos2	  
•  vas	  napolni	  z	  energijo	  
•  lajša	  jet-‐lag	  učinke	  na	  poslovnih	  potovanjih	  
•  Izboljšuje	  fokus	  na	  daljših	  poteh	  z	  avtom	  

FeelOXY	  je	  primeren	  za	  ljudi,	  ki	  delajo	  ves	  dan,	  za	  ljudi,	  ki	  so	  pod	  
nenehnim	  pri2skom	  ali	  veliko	  potujejo	  in	  za	  ljudi,	  ki	  med	  delom	  
potrebujejo	  ogromno	  koncentracije.	  	  



ŠPORTNO	  AKTIVNI	  LJUDJE	  



FeelOXY	  vam	  bo	  pomagal	  do	  boljših	  športnih	  rezultatov,	  
saj	  skrbi	  za:	  	  
	  
•  povečanje	  moči	  
•  povečanje	  energije	  
•  povečanje	  vzdržljivos2	  
•  povečanje	  eksplozivnos2	  
•  zmanjšanje	  regeneracijskega	  časa	  in	  omogoči,	  da	  si	  mišice	  po	  

vadbi	  hitreje	  opomorejo	  

FeelOXY	  je	  primeren	  tako	  za	  profesionalne	  kot	  tudi	  rekrea2vne	  
športnike	  za	  izvajanje	  aerobnih	  športov,	  kot	  so	  kolesarjenje,	  tek,	  
plavanje,	  itd.,	  saj	  pomaga	  poveča2	  vzdržljivost	  ter	  daje	  dodatno	  
energijo,	  in	  anaerobnih	  športov,	  kot	  so	  tenis,	  dviganje	  uteži,	  
nogomet,	  itd.	  za	  povečanje	  vaše	  moči.	  



Pri	  fizični	  ak2vnos2	  	  telo	  porablja	  veliko	  energije,	  pri	  
čemer	  ne	  more	  tako	  hitro	  črpa2	  kisika	  iz	  zraka,	  zato	  
nam	  saturacija	  –	  količina	  kisika	  v	  telesu	  prične	  pada2:	  z	  
nekaj	  vdihi	  dodatnega	  kisika	  se	  saturacija	  zelo	  hitro	  
ponovno	  dvigne,	  kar	  nam	  da	  novih	  moči,	  nove	  energije	  
(	  merimo	  z	  oksimetrom	  –	  merilec	  količine	  kisika	  v	  krvi).	  	  	  



Dodatni	  kisik	  ni	  na	  seznamu	  prepovedanih	  snovi	  
Svetovne	  an2dopinške	  organizacije	  (WADA)	  –	  NE	  ŠTEJE	  
ZA	  DOPING!	  	  



VOŽNJE	  NA	  DOLGE	  RAZDALJE	  



FeelOXY	  vam	  bo	  pomagal	  pri	  vožnjah	  na	  dolgih	  
razdaljah,	  saj	  skrbi	  za:	  
	  	  
•  zmanjševanje	  izčrpanos2	  na	  dolgih	  vožnjah	  
•  povečanje	  koncentracije	  in	  zmanjšanje	  nivoja	  stresa	  v	  

prometnih	  zamaških	  
•  povečanje	  energije	  pri	  dnevnih	  ali	  nočnih	  vožnjah,	  kjer	  se	  

utrujenost	  pokaže	  veliko	  hitreje	  
•  lažje	  	  spopadanje	  s	  posledicami	  jet-‐lag-‐a,	  ko	  se	  vračamo	  

iz	  poslovnih	  po2	  z	  letali	  
•  skrajšanje	  reakcijskega	  časa	  
•  zmanjšanje	  nervoze,	  stresa	  na	  službenih	  poteh	  
	  



PILOTI	  IN	  POTNIKI	  



FeelOXY je primeren za potrebe 
pilotov in potnikov, saj pomaga: 

•  zmanjšati utrujenost in zaspanost na višinah nad FL 100, 
kjer je zrak redkejši

•  zmanjšati omotičnost in oslabljen reakcijski čas
•  izboljšati nadzor nad upravljanjem letala
•  zmanjšati jet lag učinek
•  obdržati zadostno količino kisika v krvi
•  povečati koncentracijo in zmanjšati nivo stresa

FeelOXY je primeren za pilote in potnike zasebnih, športnih, poslovnih ali ultra-
lahkih letal, jadralnih letal ter za skoke v tandemu.



OBRAMBNE	  IN	  VARNOSTNE	  SILE	  



FeelOXY	  je	  primeren	  za	  potrebe	  obrambnih	  in	  
varnostnih	  sil,	  saj	  pomaga:	  	  

•  zmanjševa2	  utrujenost	  pri	  urjenju	  sil	  ali	  na	  misijah,	  
•  pri	  povečanju	  koncentracije	  in	  zmanjševanju	  nivoja	  

stresa	  
•  pri	  povečanju	  energije	  ter	  hitrejši	  regeneraciji	  po	  

ekstremnih	  naporih	  
•  pri	  lažjem	  izvrševanju	  nalog	  na	  območjih	  z	  onesnaženim	  

zrakom	  in	  višje	  ležečih	  predelih,	  kjer	  je	  zrak	  redkejši	  
•  pri	  skrajšanju	  reakcijskega	  časa	  



POHODNIKI	  



FeelOXY je primeren za uporabo na pohodih v višje ležeče 
predele, saj: 

•  zagotovi	  vašim	  celicam	  in	  celotnemu	  telesu	  dodatno	  
energijo	  

•  izboljša	  nasičenost	  kisika	  v	  krvi,	  kar	  je	  pomembno	  na	  
višjih	  legah,	  kjer	  je	  zrak	  redkejši	  

•  omogoči	  dodatno	  energijo	  in	  moč	  pred	  naslednjim	  
fizičnim	  naporom	  

•  zmanjša	  utrujenost	  in	  zaspanost	  
•  zmanjša	  nega2vne	  učinke,	  ki	  se	  pojavijo	  na	  višjih	  legah	  
	  



DOBRO	  POČUTJE	  



FeelOXY	  bo	  poskrbel,	  da	  se	  boste	  v	  svojem	  
telesu	  poču2li	  bolje.	  Dodatni	  kisik	  namreč:	  

•  upočasnjuje	  proces	  staranja	  
•  poskrbi	  za	  bolj	  svež	  izgled	  kože	  
•  zmanjša	  število	  in	  globino	  obraznih	  gubic	  
•  izboljšuje	  strukturo	  in	  elas2čnost	  kože	  
•  napolni	  obraz	  in	  telo	  z	  življenjsko	  energijo	  
	  



MLADI	  	  



FeelOXY	  mladim	  priskoči	  na	  pomoč	  pri	  študiju	  in	  
na	  zabavi,	  saj:	  

•  izboljšuje	  koncentracijo,	  ki	  je	  potrebna	  pri	  študiju	  
•  zmanjšuje	  simptome	  stresa	  in	  neprespanos2	  
•  pomaga	  pri	  zmanjševanju	  jet-‐lag	  učinkov	  na	  zasebnih	  
ali	  študijskih	  potovanjih	  

•  pomaga	  pri	  premagovanju	  neprijetnih	  simptomov,	  ki	  
se	  kažejo	  naslednje	  jutro	  po	  zabavi	  



	  
	  
	  
Dobre	  lastnos/	  FeelOXY:	  
	  
	  
•  je	  povsem	  naraven	  	  
•  brez	  umetnih	  dodatkov	  
•  brez	  kalorij	  
•  vsi	  materiali	  prihajajo	  iz	  Evropske	  unije	  
•  polnjen	  z	  visoko	  kvalitetnim	  čis2m	  kisikom	  
•  ni	  razglašen	  kot	  doping	  s	  strani	  Svetovne	  an2-‐dopinške	  
organizacije	  



NAŠI	  PRODUKTI	  
•  Mala	  pločevinka,	  1,5	  l	  čistega	  kisika	  (za	  ca.	  15	  vdihov	  /3-‐5	  uporab,	  45mm	  x	  

132mm)	  –	  nov	  produkt	  	  -‐	  ’shooter’	  
•  Standard	  pločevinka,	  2,5	  l	  čistega	  kisika	  (za	  ca.	  25	  vdihov	  /5-‐8	  uporab,	  

50mm	  x	  183mm,	  teža	  50g)	  –	  osnovni	  produkt	  
•  Velika	  pločevinka,	  12	  l	  čistega	  kisika	  z	  različnimi	  nastavki	  –	  razpršilec/

maska/nosna	  kanula	  (za	  ca.	  120	  vdihov	  /24-‐40	  uporab,	  74mm	  x	  290	  mm,	  
teža	  190g)	  

•  Pake2	  s	  pulznim	  oksimetrom	  –	  za	  merjenje	  srčnega	  utripa	  in	  saturacije	  
kisika	  v	  krvi	  –	  primerno	  tudi	  za	  poslovna	  darila	  

	  



	  
UPORABA	  FeelOXY	  
	  
1.  Postavite	  prst	  na	  razpršilec	  in	  pločevinko	  približajte	  ca.	  1	  

cm	  od	  ust.	  
2.  Pri2snite	  in	  držite	  razpršilec	  ter	  pri	  tem	  globoko	  vdihnite.	  
3.  Ponovite	  3	  –	  5	  krat.	  
	  
Mala	  pločevinka	  1,5	  l	  čistega	  kisika	  za	  ca.	  15	  vdihov,	  to	  je	  3-‐5	  
uporab.	  
Standardna	  pločevinka	  2,5	  l	  čistega	  kisika	  za	  ca.	  25	  vdihov,	  to	  je	  
5-‐8	  uporab.	  
Velika	  pločevinka	  12	  l	  čistega	  kisika	  za	  ca.	  120	  vdihov,	  to	  je	  24-‐40	  
uporab.	  
Priporočilo:	  3-‐5	  vdihe	  na	  uporabo.	  	  



OXYGENIUM	  d.o.o.,	  Na	  vrtači	  13,	  SI	  –	  4248	  Lesce,	  info@feeloxy.com,	  +	  386	  31	  334	  891	  

Vdihnite naravno energijo.

Pripravljeni na naravni energijski booster?

Obiščite	  nas	  na	  FB:	  
www.facebook/feeloxy.com	  
	  
Več	  informacij	  o	  FeelOXY:	  
www.feeloxy.si	  
	  
Kontak2rajte	  nas	  na:	  info@feeloxy.com	  	  


