Рейгард
RayGuard мобил

RayGuard body &car

Размер: 126 х 54 х 24 мм.
Ефективен диаметър на действие: 4 метра
Тегло: 80 г.

Размер: 58 х 36 х 12 мм.
Ефективен диаметър на действие: 2 метра
Тегло: 20 г.

Продуктът RayGuard мобил е предназначен за
защита
от
електромагнитно
лъчение.
Устройството трябва да се носи в близост до
тялото или да се намира на разстояние от тялото
на не повече от 2 м. При тези условия, RayGuard
мобил има максимален ефект на защита. Чрез
действието си уредът спомага вашата енергийна
система да се върне към нормалните си нива и
създава предпоставки за активиране на силите за
самолечение.

Устройството RayGuard body&car се използва за
защита от електросмог при работа с компютри,
монитори, предавателни станции, DECT телефони,
мобилни телефони, wi-fi системи, безжичен интернет,
При пътуване с кола, влак и у дома - ТV,
електрозахранващи
системи,
стереоуредби,
кухненски
печки,
сешоари,
електрически
самобръсначки, в болници - в интензивни отделения,
центрове по радиология и в авиацията - пилотската
кабина, радиолокационни системи. Носи се като
висулка на тялото или като ключодържател.

Защитен чип
,,Цветето на живота”
RayGuard за дома и
офиса
Размер: 250 х 130 мм.
Ефективен диаметър на действие: 30 метра
Тегло: 1600 г.

Уредите RayGuard за дома и офиса се използват
за стационарна защита и са два вида - алуминиев
или дървен конус. Принципът на действие е
същият като този при RayGuard мобил, но
ефективният диаметър в този случай е 30 м.
Устройствата RayGuard не трябва да се нагряват
над 50°С!
Стените не намаляват действието му!
За повече информация
посетете: www.rayguard.info и в
или позвънете на мобилен: 0899 17 10 90

Размер: 25 мм.
Ефективен диаметър на действие: 1 метър

Положителното въздействие на чипа
се основава на два процеса. Когато
той се постави върху телефона
например ето какво става:
Първо-активира се системата „Рейгард”,
като защитна за човека стена. Тя действа чрез
различни минерали разновидности на кварца, които
приемат излъчваната от антените високочестотна
енергия, поглъщат част от нея и трансформират
спектрите в по-малко вредни за човешкия организъм.
Второ-задейства се и технологията „Пенергетик” като
хармонизатор. Информация от избрани честоти,
които правят човешкото тяло по-малко податливо на
електромагнитния смог се прехвърлят към защитния
чип. Благодарение на техния хармонизиращ ефект се
намалява стреса и се засилва добрия тонус.
Произведено от Gasser Gesundheitsprodukte GmbH, Австрия
и Penergetic International AG, Швейцария

swiss
product

®
®

Ефективната
защита
от електросмога и
радиацията!

www.rayguard.info
Положителното влияние на уредите е установено от
официални институции и се препоръчва от експерти!

Доказателство за ефективността на RayGuard

Въздействията от електросмога
Човешкото тяло е особено подвластно на
въздействията на електромагнитната радиация.
В резултат на това, изпращаните от мозъка
команди не винаги са правилно насочени, а в
някои случаи са даже погрешни. Така към
клетките могат да бъдат изпратени грешни
сигнали, които да нарушат метаболизма и в
резултат да се стигне до дисфункция на органите.
Човек се разболява. Общият механизъм на
регулация в организма се оказва сериозно
нарушен от електромагнитните смущения.

чрез диагностичната система Prognos
Положителните изменения на кръвната картина в
резултат от използването на RayGuard са доказани
с помощта на микроскопски анализ с тъмно поле.
Лице подложено
на тестване:
жена на възраст 43г

Кръвна картина
след 48 ч с мобилен
телефон в режим
stand-by,
без RayGuard

Състояние след
около 48ч
с мобилен тел. в
режим stand-by,
с RayGuard

Нарушения на съня.
Нарушения на концентрацията.
Нарушения в кръвоснобдяването
и циркулацията на кръвта в организма.
Главоборие.

Положителният ефект от използването на RayGuard е научно
доказан от д-р Ф. Маринели от университета в Болоня,
Италия.
Наблюдавани са следните резултати:

Броят на хората с хиперчувствителност към
електросмога се увеличава непрестанно!

Рейгард работят вечно,

При
използване
на RayGuard

Базова
стойност

За първи път проведеният експеримент показва ясно
защитният ефект на абсорбера на електромагнитни вълни.
Получените резултати са значими за човешкото здраве

Без
използване
на RayGuard

Диаграмата показва ефекта на защита с RayGuard

120%

степен или скорост на разрастване в %

Намаляване работоспособността.

Измерванията с помощта на меридианната мрежа
показват ясни положителни резултати, в резултат от
използването на RayGuard устройствата.

2. След защита с RayGuard, не бе забелязана модификация на
ДНК цикъла на клетките и нарушаване способността им за
разрастване.

Нервност.
Депресии.

Енергийно ниво със и без защита с RayGuard

1. Вследствие на електромагнитната радиация се
наблюдаваше видима редукция на клетъчно разрастване и
модификация на ДНК цикъла на клетките, особено след 48 ч.

Умора и отпадналост.
Алергии.

При
използване
на защита
RayGuard

Без
използване
на защита
RayGuard

Научни изследвания за ефекта на RayGuard

Някои биологични ефекти,
причинени от електросмога

Базова
стойност

Проверка на терапията – меридиани
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брой на клетките след излагане
на радиация от 900 MHz

брой на клетките след излагане
на радиация от 900 MHz в
продължение на 48 часа

брой на клетките след излагане
на радиация на 900 MHz в
продължение на 48 ч и при
използване на RayGuard

без консумативи и

Продуктите RayGuard осигуряват защита на тялото
срещу всякакви видове електросмог и така
способстват за възстановяване на хармоничния
баланс в човешкия организъм. Информационният
поток от мозъка към клетките отново протича
безпрепятствено. Способността на тялото за
саморегулация е отново налице.

без външна енергия!

