. Terapija homogenega pulzirajočega magnetnega polja (

)
(

KAKO OMOGOČITI VAŠEMU TELESU BOLJŠE DELOVANJE IN VEČ ENERGIJE
1. Homogeno Pulzirajoče elektromagnetno polje (eMRS).
Dovaja energijo.
Pulzirajoče magnetno polje blazine dovaja našemu organizmu nihajočo energijo.

Hranila

Kisik O2

Odpadne Voda
H2O

Vitalne snovi

Izboljšuje delovanje celic.
Ko so organi in celice v harmoniji, deluje telo kot dobro uglašen orkester.
Boljše ''izgorevanje'' v celicah proizvaja več razpoložljive energije.
Zdrave celice tvorijo zdrave organe.
Rezultat: Povečanje kisika in razkisanosti
telesa. Telo ponovno oživi.

Ogljikov dioksid snovi
CO2

Dviguje imunski sistem.
Poveča se sposobnost organizma po
transportu krvi, kisika in hranil. Utrujene in
bolne celice ponovno oživijo in pričnejo
proizvajati energijo, kar poveča učinkovitost
imunskega sistema.

Mikroskopija krvi v temnem polju pred in po 16 minutni alter. terapiji.
Rdeče krvničke se po terapiji lepo ločijo in lahko pridejo v kapilare.

Homogeno Pulzirajoče elektromagnetno polje (eMRS) pospešuje:
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pravilno regulacijo vegetativnega živčnega sistema,
regeneracijo kostnega sistema in mehkih tkiv,
presnovo in oskrbo celic s hranili in kisikom,
odvajanje odpadnih snovi in strupov,
vegetativno pomirjanje – relaksacija,
oskrbo kisika za celično dihanje in boljše izgorevanje v celicah,
krvni obtok in boljšo mikrocirkulacijo,
umirja in zmanjšuje bolečine v kostnem sistemu, veznem tkivu in mišicah,
oživitev« utrujenih in bolnih celic - postanejo zopet aktivne.

Učinkujejo do 5cm v globino
Življenjski žarki

Delujejo na več področjih

Pomlajevanje kože
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odpirajo dihalne poti in spodbujajo poglobljeno dihanje,
pomagajo pri alkalizaciji telesa (znižujejo zakisanost),
zmanjšujejo utrujenost in bolečine,
izboljšajo krvni obtok, ublažijo stres, pomirjajo,
stimulirajo delovanja tistih žlez, ki skrbijo za odstranjevanje toksinov iz telesa,
iz tkiv sprostijo ovite toksine/strupe, holesterol, težke kovine in kisline,
zmehčajo boleče in zatrdele mišice in sklepe.

Dolgo infrardeče območje (angleško far infrared), 15–1000 µm.

Z eno blazino združimo učinke obeh alternativnih terapij.
Prihranimo na času in dosežemo večji končni učinek na zdravje.
Blazina je dobra alternativna podpora pri:
● Osteoporozi,
● Artritisu,
● Fibromialgiji,
● Revmatičnih bolečinah,
● Bolečinah v hrbtu, ramenih, križu, vratu,…
● Hiperaktivnosti,
● Slabi prekrvavitvi,
● Dihalnih težavah,
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Depresiji in pomanjkanju energije,
Regulaciji krvnega tlaka,
Razstrupljanju,
Preobremenitvah in visokem stresu,
Celjenju zlomov in poškodb,
Športnih zmogljivostih,
Zakisanosti in pomanjkanju kisika

Primernost uporabe – podpora zdravju:
● za obolele, bolne in poškodovane,
● za ljudi, ki so pod stresom in obremenitvijo,
● za rekreativne in vrhunske športnike,
● za zdrave in vitalne – da bi zdravje obdržali,
● za vse generacije.
Za otroke
● pri hiperaktivnosti,
● za izboljšanje koncentracije in zmožnosti
zaznavanja,
●
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za izboljšanje kreativnosti,
pri učnih težavah in strahu pred preizkusi znanja,
za sprostitev in dobro počutje.

Proizvajalec blazin ima več kot 20 let izkušenj na
področju uporabe homogenega pulzirajočega
magnetnega polja za terapevtske namene. Je
eden redkih na tržišču, ki uspe zagotoviti
homogeno polje čez celotno področje blazine.
Razvil je inovativen pristop prodornosti dolgih
infra rdečih žarkov s pomočjo sevanja črnega
telesa
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Informacije, izposoja in naročila:
Center Revitalizacije, Delpinova 22, Nova Gorica.
mag. Peter Černe: peter@c-r.si; +386 41 320 127
Vlasta Černe : vlasta@c-r.si; +386 41 451 821
Center revitalizacije: www.c-r.si; Terapevtska blazina: www.tb.c-r.si

Opozorilo: Zakonodaja narekuje sledečo klavzulo: Alternativnih terapij s
pulzirajočim magnetnim poljem in alternativnih terapij z dolgimi infrardečimi
žarki se ne sme izvajati namesto zdravljenj, ki vam jih svetuje vaš zdravnik.
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