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PROMOCIJSKO BESEDILO

RESONANCA
ZDRAVJA

Zhoulin Bio-spectrum je patentirana tehnologija, ki docela neinvazivno in
preprosto zdravi najrazličnejše zdravstvene tegobe, in sicer tako, da v telesu sproži
resonance, ki nihajo na ravni zdravja.

Bio-spectrum deluje na osnovi preprostega fizikalnega
spoznanja, da dve valovanji iste frekvence interferirata
in v našem telesu tvorita bioresonanco. To pomeni, da
se vibracije o zdravju prenašajo v telo in tako ustvarjajo
bioresonanco.
Značilnost obolelih človeških celic je namreč to, da
izgubijo lastno frekvenco, kar pripelje do obolenj celic
in organov. Dolgotrajna izguba lastne frekvence povzroči
okvare, odmiranje ali deformacije celic.
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Kako poteka terapija?
Terapije izvajajo v Biospectrum centru v Škofljici.
Najprej je na vrsti bioenergetska analiza, ki jo opravi
bioenergetik in radiestezist Stanislav Lisjak z bogatimi,
več kot desetletnimi izkušnjami na tem področju. Na
osnovi analize je mogoče določiti usmerjenost in obseg
terapije, ki jih lahko izvajajo tudi na osnovi zdravniških
izvidov. En obisk traja eno uro. Med terapijo klient sedi
in se za dvajset minut prepusti prijetnemu delovanju
kabine Bio-spectrum, zatem pa še delovanju naprav Biospectrum, ki usmerjeno delujejo na posamezni del telesa.
Za doseganje optimalnih učinkov je priporočljivo opraviti
več terapij, njihovo število določijo v skladu s težavami.
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Zakaj so naprave Zhoulin Bio-spectrum vodilne na
trgu?
Naprave Zhoulin Bio-spectrum imajo širši spekter
delovanja, delujejo pa termalno in netermalno, zaradi
česar imajo večji učinek. Naprave dajejo dolgoletne
preverjene rezultate – na Kitajskem jih v praksi
uporabljajo že več kot trideset let, in sicer v več kot
10.000 bolnišnicah. Samo na Kitajskem so prodali že več
kot pet milijonov tovrstnih naprav. Tudi na ameriškem
trgu je klinične teste potrdila FDA. Gre za mednarodno
patentirano tehnologijo in vodilno blagovno znamko na
tem področju.

Kako delujejo aparati Bio-spectrum?
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pri poškodbah, pospešujejo izločanje strupov iz telesa,
lajšajo revmatske bolečine in bolečine v sklepih …

Za vaše zdravje
višjo kakovost življenja
BIOSPECTRUM CENTER
Ob pošti 20, 1291 Škofljica
www.biospectrum.si
info@biospectrum.biz

INFORMACIJE in NAROČANJE:
Tel: 01 366 3131

JULIJSKA AKCIJA
Julija je na
voljo paket
sedmih terapij
z bioenergetsko
analizo s
25-odstotnim
popustom.
Ponudba velja do
31. 7. 2013.

