ЗДРАВЕ И В КОЛАТА
С CAR CHIPS НА РЕЙГАРД
На 7 и 8 февруари 2018 г. е проведено
изследване по влиянието на електромагнитните
полета на автомо ила върху здравето на водача.
Първият ден изследването е проведено с
шофрьора след изминаването на 30 км про ег, като
на колата не яха инсталирани защитни устройства.
Картината на кръвта на шофьора показа силен
оксидативен стрес, мощна еритроцитна агрегация.
Бе отчетено повишено напрежение и умора на
водача.
Вторият ден еше изминат същият маршрут, но в
колата яха инсталирани защитни устройства чипове за кола и на ключодържател по технологията RayGuard®.
Резултатите показаха значително по-до ра
картина и динамика на кръвта на изследвания.
Оценката на шофьора е, че се е чувствал по-спокоен
и е по- одър при употре ата на CAR CHIPS.

ПРОДУКТИ И УСТРОЙСТВА
RayChip - защитен чип за мо илни телефони,
телевизори, лаптопи, езжични устройства и
превозни средства. Диаметър на
действие - 1 метър
RayChip - защитна висулка за тяло.
Диаметър на действие - 1 метър
RayGuard® Body & Car -защитнен
ключодържател за кола. Диаметър на
действие - 2 метра
RayGuard® Mobil - преносимо
устройство за колата, дома и
офиса. Диаметър на действие - 4 метра
RayGuard® Swiss pine energy+ Швейцарски ор енерджи плюс с
ароматично и защитно действие.
Диаметър на действие - 10 метра
RayGuard® Home - дървен купол
от орех или клен. Диаметър на
действие - 14 метра

RayGuard® Home - защитни конуси от композитен материал
или от швейцарски ор. Диаметър на действие - 30 метра
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СИГУРНАТА ЗАЩИТА, КОГАТО СТЕ
НА ПЪТ, ВКЪЩИ И НА РАБОТА

ТЕХНОЛОГИЯ СВОБОДНА ЕНЕРГИЯ

Рейгард в България

Влиянието на електросмога
Човешкото тяло е подложено на електромагнитно
о лъчване. Управляващите команди от мозъка не се
предават правилно и понякога дори се предават
погрешни команди. Също така се стига до разстройство в клетъчния мета олизъм, довеждайки
до органна недостатъчност и, като дългосрочен
страничен ефект, тъканни изменения. Човек се
раз олява. Регулирането, което нормално действа
автоматично, е сериозно нарушено от електромагнитните въздействия.
Биологични ефекти от електросмога:

% пролиферация

– Нарушения на съня
– Нарушения на
концентрацията
– Нарушения на
кръвоо ращението
– Главо олие
– Умора
– Шум в ушите
– Нервност
– Алергии
– Депресии
– Спадане на
активността

Регистриране
на нормална
кръв при
необлъчен
човек.

Регистриране
на кръвта
на човек
с мобилен
телефон
в ръката.

Регистриране
на кръвта
на човек
с мобилен
телефон
и RayGuard®
в ръката.

Фиг.3 Изследване на кръвта
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Експерименти с RayGuard®,
потвърждаващи ефективността
Ефектът на RayGuard® е научно тестван от д-р
Ф. Маринели (CNR - Болоня).
Резултатите:

100%
80%

Положителните изменения в кръвната
картина от използването на RayGuard®
могат да се видят с помощта на тъмнополева микроскопия!

Брой клетки
след 48 часа
излагане на 900MHz
+ RayGuard

1. Електромагнитното о лъчване произведе
явно намаляване на клетъчната пролиферация и
изменение на клетъчния цикъл след 48-часово
излагане на действието му. (Фиг.1)

През януари 2018 година изследвахме влиянието на техногенното излъчване на компютър
върху качествата на вода с до авено количество
физиологичен разтвор - 0,25% енергитизирана под
пирамида с пропорции на Хеопсовата пирамида в
продължение на 1 час.
Защитните PHONE CHIPS на Рейгард отчетливо
и трайно защитават изложената на вредно влияние
вода. Ползата от употре ата им се разпростира от
мо илни и преносими телефонни устройства до
та лети, лаптопи, телевизори и стационарни компютри и се вижда по промяната на водата, анализирана под микроскоп по авторската методика на
ИванТодоров - радиестезист и експерт по сложни
системи.
РЕВИТАЛИЗИРАНА ВОДА - ЕНЕРГИЗИРАНА ПОД ХЕОПСОВА ПИРАМИДА

®

2. RayGuard недвусмислено защити клетките
от намаляване на клетъчната пролиферация и
изменения на клетъчния цикъл.(Фиг.2)
Това е първият път, когато един научен
експеримент еше в състояние да покаже
защитния ефект върху човешки клетки от едно
електросмогово устройство. Резултатите са
видими (Фиг.3) и статистически значими.
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Фиг.2 Контрол на терапията – меридиани

СЛЕД 30 мин. ПРЕД КОМПЮТЪР БЕЗ ЗАЩИТА

СЛЕД 30 мин. ПРЕД КОМПЮТЪР СЪС ЗАЩИТА ОТ RAYGUARD PHONE CHIPS

ВИДИМО ОТСЪСТВИЕ НА ВРЕДНОТО ВЛИЯНИЕ
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