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Tentang Amezcua
Amezcua adalah lini produk Energi Selaras yang unik, dirancang untuk meningkatkan keselarasan 
dan tingkat energi Anda setiap hari. Melalui penelitian dan pengembangan berkelanjutan, Amezcua 
terus menyediakan produk kesehatan berkualitas yang merangsang gaya hidup seimbang dan 
meningkatkan kondisi pikiran, tubuh dan jiwa.

Amezcua menawarkan produk kesehatan yang banyak dicari di dunia internasional dan revolusioner, 
seperti Amezcua Bio Disc 2 terbaru dengan desain baru dan efisiensi yang ditingkatkan, penambah 
energi portabel Amezcua Lifestyle Set, dan pelindung e-smog harian Amezcua Chi Pendant. 
Dengan fokus untuk meningkatkan sifat alami air dan juga sistem energi tubuh manusia, produk 
Amezcua merupakan sahabat penting bagi mereka yang mencari gaya hidup holistik dan sehat.
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BETTER
STRONGER

EASIER

Ketika Amezcua Bio Disc diperkenalkan ke dunia 
pada tahun 2006, cakram ini dipuji sebagai revolusi 
terhadap cara kita memberikan arti baru dan 
menyelaraskan energi air, sangat memaksimalkan 
pengaruh positifnya pada tubuh manusia. Selama 
beberapa tahun berikutnya, sejumlah besar uji ilmiah 
independen memastikan kemampuan Bio Disc untuk 
menyelaraskan energi secara positif, sementara jutaan 
pelanggan yang puas dari seluruh penjuru dunia 
membagikan bukti berdasarkan pengalaman mereka 
mengenai manfaat penambah energi inovatif ini. 

Kini, mewakili tingkat kesehatan berikutnya dan 
evolusi Bio Disc yang terkenal di dunia, Amezcua 
Bio Disc 2 siap untuk kembali memberikan arti baru 
pada cara kita memperoleh dan menyelaraskan 
energi dari air minum.

Lebih baik, lebih kuat, lebih mudah, lebih cepat, dan 
lebih efektif, Amezcua Bio Disc 2 merupakan era 
baru dalam energi selaras.

LEBIH BAIK

Tujuh cincin berbentuk 
gelombang
Amezcua Bio Disc 2 memiliki medan energi yang 
sangat ditingkatkan, berkat tujuh cincin berbentuk 
gelombang pada permukaan cakram. Tujuh 
cincin berusuk ini mempercepat proses struktur 
biomolekular cairan yang dituangkan pada cakram, 
meningkatkan biokompatibilitas molekul air dengan 
tubuh Anda melebihi sebelumnya. Cairan diberi 
energi lebih cepat dan jauh lebih efisien melalui 
bentuk gelombang yang dihasilkan oleh cincin. 

Cahaya Biofoton 
Amezcua Bio Disc 2 meningkatkan luminesensi, 
dirancang dengan mengingat produksi Biofoton. 
Foton – konsep unit dasar cahaya yang 
dikembangkan oleh Albert Einstein – dan interaksi 
foton di dalam dan pada sistem biologis merupakan 
bidang studi ilmiah yang sudah lama dikenal. 
Rancangan Amezcua Bio Disc 2 memanfaatkan hal 
ini untuk meningkatkan energi dan meningkatkan 
cita rasa dari minuman Anda; cahaya biofoton dapat 
dihasilkan dengan menyinarkan lampu LED 120 
Watt melalui Amezcua Bio Disc 2.

Sudah diketahui luas bahwa tumbuhan 
menggunakan energi dari sinar matahari untuk 
membuat makanan dalam proses fotosintesis, 
tetapi tumbuhan bukan satu-satunya mahluk 
hidup yang memiliki hubungan kompleks dengan 
dan membutuhkan cahaya. Bila manusia tak 
mendapatkan cahaya, maka pertumbuhan dan 
fungsi biologisnya tidak mungkin berlangsung. 

Sebagai unit fisik terkecil cahaya, biofoton tersimpan 
dalam dan digunakan oleh semua organisme 
biologis – termasuk tubuh kita. Riset mengenai 
fungsi biofoton ini terbukti semakin penting dalam 
ilmu pengetahuan modern, dan kemungkinan 
besar memegang kendali nyaris semua reaksi 
biokimia yang terjadi dalam tubuh kita – termasuk 
mendukung kemampuan tubuh untuk berfungsi.

LEBIH KUAT

Tahan panas dan benturan

Amezcua Bio Disc 2 memiliki ketahanan lebih tinggi 
terhadap panas dan benturan, sehingga dapat 
mempertahankan sifat kekuatan fisik yang baik 
bahkan setelah terpapar berkepanjangan pada 
kondisi alam yang tak menguntungkan. Daya tahan 
dan kemampuan penggunaannya telah jauh lebih 
ditingkatkan dibanding pendahulunya.

Bio Disc Shield

Setiap Amezcua Bio Disc 2 dilengkapi dengan 
pelindung karet silikon berkualitas tinggi untuk 
melindunginya dalam penggunaan sehari-hari. 
Dikombinasikan dengan daya tahan dan ketahanan 
benturan cakram yang telah ditingkatkan, aksesori 
Amezcua ini mengurangi risiko kemungkinan pecah 
atau rusak tanpa mempengaruhi sifat energi cakram.

LEBIH MUDAH

Desain dengan dasar rata
Proses pembuatan fusi baru menciptakan desain dengan 
dasar rata yang ramah pengguna pada Amezcua Bio 
Disc 2, membuatnya memiliki dasar yang andal dan stabil 
untuk wadah minuman Anda. Peningkatan seperti ini 
pada desain cakram berarti bahwa minuman Anda – baik 
dalam wadah, gelas, cangkir, botol atau bahkan bejana – 
dapat berdiri dengan lebih stabil pada cakram dibanding 
sebelumnya. 
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Tingkat kesehatan berikutnya
Amezcua Bio Disc 2 telah dirancang untuk 
meningkatkan lebih lanjut keseimbangan dan 
menyelaraskan energi tubuh manusia melalui konsep 
alami yang tercipta dari proses berteknologi tinggi.

Bagaimana hal dapat dilakukan?
Amezcua Bio Disc 2 dibuat dari mineral alami 
yang direkayasa secara teknis dan diikat secara 
struktural dalam kaca pada tingkat molekul dengan 
menggunakan metode fusi pemanasan tinggi. Melalui 
kombinasi mineral dan teknik fusi ini, tercipta medan 
energi positif yang membuat Amezcua Bio Disc 2 
dapat memindahkan medan energinya ke air dan tubuh 
manusia, seperti yang telah terbukti melalui berbagai 
proses pengujian dan evaluasi. Serupa dengan Bio 
Disc yang pertama namun dengan medan energi lebih 
kuat, perpindahan energi inilah yang memberikan yang 
terbaik dalam air minum Anda. 

minum seperti biasa. Anggap saja Amezcua Bio Disc 2
sebagai tatakan gelas, atau ‘tutup’ untuk air minum 
Anda. Dengan cara mana pun, Amezcua Bio Disc 2 
bekerja untuk memberikan energi dan merevitalisasi air 
minum Anda dan pada akhirnya, tubuh Anda.

Berbagai institusi terkemuka di seluruh dunia telah 
mengevaluasi sifat dan kemampuan Amezcua Bio 
Disc.*† Di antara evaluasi dan sertifikasi tersebut 
terdapat kesimpulan bahwa Amezcua Bio Disc 
dapat mengurangi nilai tegangan permukaan air. Ini 
membuat air menjadi lebih mudah diserap, sehingga 
meningkatkan biokompatibilitas molekul air dengan 
sel-sel tubuh. Pada dasarnya, ini berarti tubuh Anda 
dapat menyerap kebutuhannya lebih banyak dari air 
minum Anda. Air yang diolah dengan Amezcua Bio Disc 
juga menghasilkan kristal air yang indah dan berbentuk 
sempurna, yang merupakan indikasi air dengan tingkat 
energi tinggi dan berkualitas baik. Kristal air yang indah 
dan bagus lebih mudah melewati dinding sel tubuh, 
memungkinkan tubuh untuk mengantar dan menyerap 
nutrisi serta mineral lebih cepat ke sel-sel tubuh. Uji 
lebih lanjut menunjukkan bahwa cakram ini memiliki 
‘dampak positif yang menonjol pada setiap orang di 
tingkat energi’.

Bukan sekadar minuman

Amezcua Bio Disc 2 tak hanya memberikan energi pada 
Air Anda. Cuci buah dan sayuran Anda dengan air yang 
diolah dengan cakram dan buah serta sayur Anda tak 
hanya segar lebih lama, namun cita rasanya juga menjadi 
jauh lebih nikmat. Tumbuhan Anda bisa mendapat manfaat 
dalam asupan nutrisinya dari tanah melalui pemberian 
energi dengan air yang diolah dengan Amezcua Bio Disc 2. 
Demikian pula, krim kecantikan dan kosmetik dapat diberi 
energi untuk meningkatkan laju penyerapannya.

Uji buta ganda dengan placebo terkendali telah 
mengukur efikasi Amezcua Bio Disc dalam 
menyeimbangkan pusat energi, mengungkapkan bahwa 
Amezcua Bio Disc merupakan metode yang sangat 
efektif untuk memberi energi dan menyeimbangkan 

* Uji yang dilakukan pada sejumlah sifat Amezcua Bio Disc pertama juga berlaku untuk efikasi Amezcua Bio Disc 2, karena kedua produk ini memiliki sifat 
pembuatan yang sama. 

† Uji yang dilakukan pada Amezcua Bio Disc 2 menunjukkan efikasi dan efektivitas yang lebih tinggi daripada hasil uji yang sama yang dilakukan pada 
Amezcua Bio Disc yang pertama..

Uji yang dilakukan di 
Holistic Competence 
Center oleh Dr med. 
Manfred Doepp 
menunjukkan bahwa 
Amezcua Bio Disc 2 
bahkan jauh lebih efektif 
dibandingkan Amezcua 
Bio Disc yang pertama. 

Tegukan yang Menghidrasi

Menurut logika umum meminum air merupakan hal 
penting, meski demikian, ada cara untuk memperbaiki 
dan meningkatkan biokompatibilitas molekul air. 
Meningkatkan biokompatibilitas air berarti Anda 
mendapat lebih banyak pada setiap tegukan sembari 
menghilangkan dahaga. Juga terdapat suatu cara agar 
air minum Anda dapat sekaligus meningkatkan tingkat 
energi dan keselarasan Anda. Bagaimana caranya? 
Dengan meminum air yang telah diberi energi dan 
ditingkatkan kualitasnya dengan Amezcua Bio Disc 2. 

Karenanya, Amezcua Bio Disc 2 dapat membuat air 
Anda menjadi lebih menghidrasi, menyelaraskan tingkat 
energi Anda, dan secara umum meningkatkan manfaat 
meminum H20. Prosesnya sederhana dan tanpa 
hambatan menyatu dengan kegiatan rutin Anda; cukup 
letakkan gelas atau cangkir pada cakram, atau letakkan 
cakram di atas minuman Anda, kemudian konsumsi air 

medan biologis 
manusia, menurunkan 
ketidakseimbangan 
energi, dan 
mendistribusikan energi 
yang terpusat. Selain itu, 
berbagai hasil pengujian 
juga mengungkapkan 
bahwa Amezcua Bio 
Disc dapat secara 
efisien meningkatkan 
tingkat energi dan 
harmoni mereka yang 
menggunakan cakram 
atau meminum air yang 
diolah dengan cakram.
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Penggunaan yang Disarankan

Manfaat Utama
• Terasa menyegarkan dan meremajakan.
• Minumlah air yang diolah dengan Amezcua Bio 

Disc 2 untuk meningkatkan tingkat keselarasan 
dan energi Anda.

• Membantu perpindahan nutrisi dan meningkatkan 
biokompatibilitas air untuk mendapatkan lebih 
banyak manfaat dari air Anda.

• Menurunkan ketidakseimbangan energi dan 
mendistribusikan kembali energi yang terpusat di 
tubuh Anda.

Petunjuk Perawatan 
• Perlakukan Amezcua Bio Disc 2 dengan hati-hati.
• Jangan paparkan Amezcua Bio Disc 2 pada suhu 

yang ekstrem, baik panas maupun dingin.
• Jangan memasukkan Amezcua Bio Disc 2 ke 

dalam ruang pembeku kulkas Anda. 

Spesifikasi

Disc 
• Deskripsi: Kaca Bundar Jernih
• Diameter: 90 mm 
• Ketebalan: 10 mm 

Shield
• Deskripsi: Karet Silikon
• Diameter: 96 mm
• Ketebalan:  19,13 mm

• Alirkan air melalui 
Amezcua Bio Disc 2 
untuk meningkatkan air 
Anda seketika.

• Letakkan minuman Anda di 
atas Amezcua Bio Disc 2 

 untuk memberikan energi 
pada air minum Anda. 

• Untuk meningkatkan laju 
penyerapan, tempatkan 
wadah krim dan kosmetik 
Anda di atas Amezcua Bio 
Disc 2.

• Bawa Amezcua Bio Disc 2
 untuk meningkatkan 

tingkat keselarasan dan 
energi Anda.

• Siram tanaman Anda 
dengan air yang diolah 
dengan Amezcua Bio 
Disc 2 untuk memberikan 
energi dan membantu 
tanaman menyerap air 
serta unsur hara.

• Cuci buah dan sayuran 
Anda dengan Amezcua 
Bio Disc 2 untuk 
memberinya energi dan 
membuatnya segar lebih 
lama.

• Sinari lampu LED 120 
Watt melalui Amezcua 
Bio Disc 2 ke makanan 
atau minuman Anda 
untuk meningkatkan cita 
rasanya.

• Letakkan Amezcua Bio 
Disc 2 di kulkas Anda 
untuk meningkatkan 
kualitas dan cita rasa 
makanan dan air Anda. 
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Siapa pun kita, dari mana pun kita berasal, atau 
bahasa apa yang kita ucapkan, kita semua memiliki 
setidaknya satu kesamaan – untuk bertahan hidup, 
kita semua harus minum, makan dan bergerak. Demi 
hidup yang sehat kita harus minum dengan cukup, 
kita harus makan makanan segar, dan kita harus 
banyak bergerak. Cara terbaik untuk mewujudkan 
semua ini dengan cara yang seimbang dan selaras 
adalah untuk memastikan bahwa kebiasaan minum 
dan makan kita, serta cara kita bergerak, semua 
melayani tubuh kita seoptimal mungkin.

Jika Anda – seperti sebagian besar kami – peduli 
dengan kesehatan Anda dan sedang mencari solusi 
yang efektif, aman dan mudah untuk membantu 
mempertahankan gaya hidup sehat Anda, maka 
Amezcua Lifestyle Set akan segera menjadi sahabat 
setia Anda! Terdiri dari tiga cakram berfungsi spesifik 
yang ringan dan tahan lama, Amezcua Lifestyle Set 
adalah cara termutakhir untuk hidup dengan energi 
selaras saat Anda minum, makan dan bergerak.

Produk-produk Amezcua selalu tersedia bagi Anda 
yang ingin merasakan manfaat kebugarannya yang 
meningkatkan kualitas hidup Anda. Kini, Amezcua 
tidak hanya tersedia untuk Anda, tetapi Amezcua juga 
bersama  Anda - baik di rumah, di kantor, saat berlibur, 
berjalan kaki, duduk di kafe… di mana saja dan kapan 
saja! Rangkaian istimewa ini telah dirancang untuk 
menyesuaikan berbagai aktivitas sehari-hari Anda, dan 
menjadi alat bantu bagi Anda untuk gaya hidup yang 
sehat ke mana pun Anda pergi. 

Amezcua Lifestyle Set terdiri dari tiga Cakram 
Energi - Amezcua DRINK, Amezcua EAT dan 
Amezcua MOVE – masing-masing diciptakan 
dengan frekuensi energi spesifik yang dikhususkan 
bagi penggunaan cakram tertentu. Seperti semua 
lini produk Amezcua lainnya, energi positif Amezcua 
Lifestyle Set membantu menyeimbangkan dan 
menyelaraskan tingkat energi Anda sehingga Anda 
merasa bugar dan siap menghadapi hari-hari Anda.

Diproduksi dan dienergisasi di Swiss, mobilitas 
Amezcua Lifestyle Set didukung oleh komposisi 
aluminiumnya - aluminium terkenal akan bobotnya 
yang ringan, kekuatannya, resistansinya terhadap 
korosi dan daya tahannya. Setiap cakram terbuat 
dari aluminium, artinya tidak hanya ringan dan 
memungkinkan mobilitas yang nyaman, tetapi juga 
tahan lama, yang berarti praktis bagi gaya hidup aktif 
dan masa pemakaian yang panjang. Gunakan 

setiap cakram Amezcua Lifestyle Set untuk 
mendapatkan manfaat spesifiknya, tergantung pada 
apa yang Anda lakukan: minum, makan atau bergerak. 
Bawa Amezcua Lifestyle Set bersama Anda ke mana 
saja untuk menjamin agar gaya hidup enerjik Anda 
tidak hanya terpelihara, tetapi semakin ditingkatkan! 

Amezcua Lifestyle Set dapat memberikan energi 
pada minuman Anda, memperbaiki makanan Anda, 
dan membantu Anda bergerak dengan semangat 
dalam setiap langkah Anda! 

Amezcua DRINK
Nikmati Setiap Tegukan

Frekuensi energi spesifik pada Amezcua DRINK 
dirancang secara khusus untuk semua jenis 
cairan. Letakkan minuman Anda di atas Amezcua 
DRINK seperti Anda meletakkan minuman di atas 
tatakan gelas sehingga frekuensi dapat berpindah 
ke minuman – untuk memaksimalkan khasiat 
MINUMAN Anda! 

Manfaat Utama

• Terasa menyegarkan dan meremajakan.
• Meningkatkan tingkat energi dan keselarasan 

tubuh Anda.
• Menyempurnakan citarasa minuman.
• Nyaman, ringan dan mudah dibawa sehingga 

Anda bisa membawanya ke mana saja Anda pergi 
dan menggunakannya setiap kali Anda minum.

Amezcua EAT
Lezat Setiap Suap

Letakkan Amezcua EAT di dalam lemari pendingin 
Anda sehingga energi positif spesifik dari cakram 
dapat meningkatkan cita rasa makanan Anda 
serta meningkatkan masa penyimpanan bahan 
pangan Anda. Kami menjamin bahwa cakram akan 
memancarkan frekuensi energi yang tepat bagi apa 
pun yang Anda MAKAN!

Manfaat Utama

• Meningkatkan kualitas dan citarasa makanan Anda.
• Memperpanjang kesegaran bahan pangan Anda.
• Nyaman, ringan dan mudah dibawa sehingga 

Anda bisa membawanya ke mana saja Anda pergi 
dan menggunakannya setiap kali Anda makan.
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Amezcua MOVE
Berenergi Setiap Langkah

Bawa Amezcua MOVE dalam saku Anda untuk 
meningkatkan keselarasan dan tingkat energi Anda, 
sekaligus melindungi diri Anda secara efektif dari 
medan elektromagnetik (kabut-elektro). Amezcua 
MOVE tahan lama, ringan, dan memiliki beragam 
pilihan untuk dibawa. Anda akan mendapatkan 
energi kapan pun Anda BERGERAK!

Manfaat Utama

• Menyelaraskan dan meningkatkan energi Anda.
• Melindungi diri Anda dari efek negatif medan 

elektromagnetik (kabut-elektro).
• Nyaman, ringan dan mudah dibawa sehingga 

Anda bisa membawanya kemana pun Anda pergi.

Spesifikasi

Amezcua DRINK

• Deskripsi: Cakram Aluminium Bundar
• Diameter: 85 mm 
• Ketebalan: 3 mm 

Amezcua EAT

• Deskripsi: Cakram Aluminium Bundar
• Diameter: 85 mm 
• Ketebalan: 3 mm 
 
Amezcua MOVE
 
• Deskripsi: Cakram Aluminium Bundar
• Diameter: 60 mm 
• Ketebalan: 3 mm 

Penggunaan Yang Disarankan 

• Letakkan minuman Anda 
di atas Amezcua DRINK.

• Letakkan makanan 
atau piring Anda di atas 
Amezcua EAT.

• Letakkan Amezcua EAT 
dalam kulkas Anda.

• Bawa Amezcua MOVE ke 
mana pun Anda pergi.
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Energy Shell Pewter Bio Disc Straw Tube Sertifikasi dan Evaluasi Produk

Amezcua E-Guard adalah solusi kesehatan unik
yang memberikan perlindungan pada tubuh Anda
dari efek negatif paparan elektro-smog dari ponsel,
komputer, laptop, dan televisi. E-Guard bisa dibawa
ke mana pun Anda pergi dengan menempelkannya
secara tidak mencolok di peralatan elektronik Anda
Dengan begitu Amezcua E-Guard tidak hanya
membantu mereka yang terpengaruh oleh
sensitivitas-elektro, namun juga bertindak sebagai
langkah pencegahan untuk melindungi Anda di
masa mendatang.

Radiasi terdiri atas energi yang bergerak dalam
bentuk gelombang atau partikel. Ini terjadi secara
alami di sekitar kita dan tidak berbahaya dalam
dosis kecil, walaupun begitu melalui berbagai jenis
radiasi yang berbeda seperti e-smog (radiasi
elektromagnetik) tubuh dapat mengalami efek
negatif. Amezcua E-Guard adalah produk yang telah
terbukti, fungsional dan efektif yang membantu
menyerap frekuensi radiasi yang menyebabkan
masalah, mengubahnya menjadi frekuensi yang
lebih kompatibel dan aman bagi tubuh Anda. Selain
itu, E-Guard memiliki nilai energetik yang secara
lembut memancarkan informasi positif ke tubuh
Anda, sehingga semakin mendukung kesehatan
Anda.

Hidup di Hutan Frekuensi yang 
Berbahaya

Saat ini, kebanyakan dari kita nyaris tidak bisa
membayangkan kehidupan normal tanpa ponsel,
komputer atau televisi. Menurut studi yang diadakan
oleh Council for Research Excellence, rata
rata orang dewasa umumnya menghabiskan
setidaknya 8,5 jam sehari di depan layar,
termasuk komputer dan televisi, yang keduanya
memproduksi sejumlah medan listrik statis dan
medan listrik dan magnet bergantian dalam
beragam frekuensi. Di banyak negara, lebih dari
setengah populasi menggunakan ponsel dan
pasarnya berkembang dengan cepat. CCS Insight,
suatu badan analisis dan riset pasar terkemuka
yang berfokus pada sektor seluler dan nirkabel,
melaporkan bahwa lebih dari sepuluh miliar
ponsel telah terjual di seluruh dunia sejak tahun
1994, termasuk lima miliar langganan layanan
seluler sejak awal tahun 2011. Tiang dan menara
pemancar tak dapat dihindari lagi ditemukan di
banyak tempat dan kekhawatiran apakah radiasi
ponsel berbahaya bagi manusia bukan lagi sekadar
mitos. Perangkat yang memudahkan dan berguna
ini telah begitu menyatu dalam kehidupan kita, dan
mereka memang memiliki tempat yang tepat.
Namun perangkat ini juga menimbulkan masalah
terkait penggunaannya.
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Bahaya Tak Terlihat Dari Radiasi 
Medan Elektromagnetik 

Medan elektromagnetik (EMF) dari antara semua 
frekuensi mewakili salah satu pengaruh lingkungan 
yang paling umum dan dengan pertumbuhan 
tercepat, yang mulai menimbulkan kecemasan dan 
spekulasi. Medan elektromagnetik ada di mana-
mana di lingkungan kita namun tidak kasat mata 
dan pengaruhnya jauh lebih buruk ketimbang yang 
Anda pikir! Seluruh populasi kini terpapar terhadap 
beragam derajat EMF, dan levelnya terus meningkat 
sementara teknologinya bertambah maju. Berbagai 
studi ilmiah dan eksperimen menunjukkan bahwa 
semakin banyak jumlah orang yang sensitif terhadap 
frekuensi radiasi medan elektromagnetik yang 
dipancarkan oleh antena radio bergerak, ponsel, 
komputer dan perangkat televisi. Paparan terhadap 
frekuensi eksternal secara konsisten selama lebih 
dari beberapa menit dapat menyebabkan fungsi 
elektrik tubuh kita terganggu. Hal ini menghalangi 
proses penyembuhan alami tubuh. Reaksi sensitif 
menampilkan beragam gejala*, seperti insomnia, 
sulit berkonsentrasi, kegelisahan, mudah jengkel, 
sakit kepala, pening dan respons serupa.

*Gejala yang diindikasikan mungkin berbeda antar tiap individu dan
mungkin bukan akibat langsung dari paparan terhadap medan
elektromagnetik.

Lindungi Diri Anda. Seimbangkan 
Energi Anda. Kurangi Stres Anda.  

Di tengah dinamika dunia modern, tubuh yang 
sehat membutuhkan banyak waktu dan perhatian. 
Melakukan langkah pencegahan merupakan 
hal penting yang harus kita pikirkan setiap hari. 
Amezcua E-Guard bertindak untuk membantu 
mereka yang sudah terpengaruh oleh e-smog yang 
berbahaya serta melakukan pencegahan sebagai 
perlindungan penting untuk tubuh. Memadukan dua 
teknologi perintis dalam satu chip tunggal, Amezcua 
E-Guard berfungsi dengan baik dengan karakteristik 
mineral kuarsa yang membantu menyerap berbagai 
pola radiasi dan mentransformasinya menjadi 
frekuensi yang lebih kompatibel dengan sistem 
biologis. Sebuah nilai energetik diintegrasikan ke 
Amezcua E-Guard untuk memancarkan informasi 
positif secara lembut untuk menjaga kesehatan 
tubuh kita.

Dengan desainnya yang mudah digunakan, 
menempelkan Amezcua E-Guard ke perangkat 
elektronik Anda setiap hari memungkinkan 
Anda melakukan langkah pencegahan dengan 
melibatkan, mengaktifkan dan mendukung sistem 
energi dan pertahanan alami tubuh Anda. Pelindung 
Anda pergi ke mana pun Anda pergi! 

Paduan Dua Teknologi Energi 
Perintis

Teknologi Firewall Manusia menggunakan 
kuarsa untuk menyerap frekuensi berbahaya 
kemudian frekuensi tersebut dipancarkan kembali 
dalam bentuk gelombang yang dinetralkan. 
Medan ini berinteraksi dengan tubuh manusia dan 
memancarkan informasi spesifik tertentu.

Pemrograman Energetik membantu 
meningkatkan efek keseluruhan denganmembentuk 
Amezcua E-Guard dengan informasi yang berisi nilai 
energi yang meningkatkan kesehatan Anda.
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Manfaat*

• Melindungi diri Anda dari efek negatif yang 
ditimbulkan oleh radiasi elektromagnetik (e-smog).

• Mengaktifkan dan mendukung sistem energi dan 
pertahanan alami Anda.

• Merasa lebih fokus dan lebih berenergi.
• Mendapatkan pengaruh informasional positif 

dan peningkatan energi setiap kali E-Guard 
bersentuhan dengan kulit Anda.

* Sebagaimana dikonfirmasi oleh Dr med. Manfred Deopp dari Holistic  

Center of Energy Medicine, Jerman.

Spesifikasi

• Deskripsi: Chip Aluminium dengan Ukiran Laser
• Diameter: 25 mm
• Jumlah: Tujuh (7) E-Guard per kemasan

*Gejala yang diindikasikan mungkin berbeda antar tiap individu dan
mungkin bukan akibat langsung dari paparan terhadap medan
elektromagnetik.

Penggunaan yang Disarankan

• Bersihkan dan 
keringkanpermukaan 
perangkat sebelum 
menempelkan Amezcua 

 E-Guard.

• Seluruhnya terdapat tujuh E-Guard di dalam setiap 
kemasan Amezcua E-Guard. Karena beragamnya 
emisi radiasi perangkat elektronik yang berbeda, 
disarankan untuk menggunakan:

Satu (1) E-Guard
untuk ponsel

Dua (2) E-Guard
untuk komputer dan
laptop

Empat (4) E-Guard
untuk televisi (kecil)

• Kelupas lapisan belakang 
stiker berlem dan 
tempelkan Amezcua 
E-Guard ke ponsel, 
komputer atau laptop, 
dan televisi Anda.
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Dalam dunia yang bergerak semakin cepat, kecil 
dan sibuk ini, tidak jarang orang merasa lesu dan 
lelah. Tetapi tidak ada waktu untuk berhenti dan 
santai… terlalu banyak yang harus dilakukan! 
Dan semua polusi elektronik yang dihasilkan oleh 
berbagai peralatan elektronik, kendaraan dan 
kemajuan teknologi yang kita gunakan untuk 
‘membantu mempercepat pekerjaan’ semakin 
menghabiskan sisa energi yang masih kita miliki. Ini 
adalah realitas hidup dan dunia yang kita tinggali. 

Untuk mencegah berkurangnya tingkat energi tanpa 
menambah beban pada jadwal Anda yang sudah 
padat, Amezcua Chi Pendant adalah suatu cara 
untuk memberikan perlindungan tanpa henti dari 
efek dunia yang sibuk dan penuh tekanan, suatu 
cara untuk mengisi ulang baterai Anda dan lebih 
penting lagi, cara bagi Anda untuk hidup dengan 
penuh semangat. 

Amezcua Chi Pendant adalah liontin berbahan 
dasar mineral canggih yang terbuat dari kaca 
rekayasa-nano bersuhu tinggi yang memiliki medan 
energi positif. Mengenakan Amezcua Chi Pendant 
membuat Anda merasa seimbang dan harmonis. 

Selain meningkatkan tingkat energi dan harmoni 
Anda, Amezcua Chi Pendant juga melindungi 
Anda dari medan elektromagnetik di lingkungan 
Anda. Pengujian yang dilakukan menunjukkan 
bahwa Amezcua Chi Pendant dapat menetralkan 
efek negatif dari kabut-elektro (Electrosmog atau 
e-smog) yang dihasilkan dari medan elektromagnetik yang 
ditimbulkan oleh peralatan elektronik seperti telepon 
genggam, komputer, oven microwave, lampu, 
pendingin udara, dsb.  

Manfaat Utama 

• Terasa menyegarkan dan meremajakan. 
• Meningkatkan tingkat energi dan harmoni Anda.
• Melindungi diri Anda dari efek negatif medan 

elektromagnetik (e-smog).

Spesifikasi

• Penjelasan: Kaca Rekayasa Nano Bersuhu-tinggi
• Bingkai: Baja Anti Karat Berkualitas Tinggi
• Diameter: 38 mm
• Ketebalan: 5 mm

Catatan: Setiap Amezcua Chi Pendant unik, dan 
hal ini merupakan suatu kualitas yang menambah 
daya tarik dan personalisasinya. Proses pembuatan 
Amezcua Chi Pendant yang rumit dan kompleks 
dapat mengakibatkan adanya variasi penampilan 
setiap liontin, dan hal ini sama sekali tidak 
mengurangi manfaat kesehatannya.

Saran Pemakaian

• Pasang Amezcua Chi 
Pendant pada sebuah tali 
dan kalungkan di leher Anda. 
Sesuaikan panjang tali agar 
leontin tergantung di posisi 
tulang dada Anda.

Catatan: Penggunaan Amezcua Chi Pendant
tidak disarankan untuk anak di bawah usia
sembilan tahun, wanita hamil dan wanita dala
siklus menstruasi. Jika Anda mengalami
ketidaknyamanan, segera lepaskan Amezcua
Chi Pendant.
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mencuci pakaian dan makanan Anda karena 
mengurangi jumlah deterjen yang digunakan. 
Dengan menggunakan lebih sedikit deterjen, air 
buangan yang dikeluarkan dari mesin cuci atau 
mesin pencuci piring juga lebih ramah lingkungan.

Manfaat Utama 

• Mulai dan akhiri setiap hari dengan rasa segar dan 
harmonis.

• Meningkatkan kualitas dan keefektifan cucian 
pakaian dan dapur dengan lebih sedikit pemakaian 
deterjen, sehingga cucian Anda menjadi ramah 
lingkungan dan ekonomis.

Spesifikasi

• Deskripsi: Selongsong Alumunium dengan 
sentuhan akhir epoksi

• Panjang: 76 mm
• Diameter Dalam: 15 mm 

Kita menggunakan air di setiap aspek kehidupan 
kita. Baik tubuh maupun pikiran mengandalkan 
air yang sehat dan bersih untuk mempertahankan 
kebugaran yang lebih baik. Jadi mengapa tidak 
mencari suatu cara untuk meningkatkan kualitas air 
untuk mandi dan mencuci Anda ? 

Amezcua Energy Shell adalah terobosan ilmiah luar 
biasa yang memberikan Anda air dengan energi 
yang ditingkatkan dan lebih mudah diserap. Dibuat 
dari alumunium murni, Amezcua Energy Shell 
menghasilkan energi positif yang sama dengan 
Amezcua Bio Disc 2 yang populer. 

Hasilnya? Dengan seketika memberikan energi 
pada air! Mandi dengan air yang ditingkatkan 
lewat Amezcua Energy Shell akan membuat 
Anda lebih segar serta menyeimbangkan dan 
mengharmoniskan tingkat energi Anda. 

Anda juga dapat meningkatkan kualitas air cucian 
Anda dengan melekatkan Amezcua Energy Shell 
ke pipa aliran masuk mesin cuci atau pencuci piring 
Anda. Air yang diberi energi membawa deterjen 
sepenuhnya ke dalam material yang disebabkan 
oleh nilai tegangan yang mendekati air murni. 
Ini merupakan cara yang lebih ekonomis untuk 

Saran Pemakaian
• Dirancang secara khusus 

untuk digunakan dengan 
pancuran rumahtangga, 
cukup pasang Amezcua 
Energy Shell ke selang 
pancuran atau pipa 
keran bak mandi (sampai 
diameter 15 mm) dengan 
sekrup dan kunci Allen 
yang disediakan. 

• Pasang Amezcua 
Energy Shell ke pipa 
atau selang air mesin 
cuci atau pencuci piring 
untuk dengan segera 
meningkatkan kualitas air 
cucian Anda.

• Pasang Amezcua 
Energy Shell ke pipa 
air dapur Anda atau ke 
pancuran air Anda untuk 
meningkatkan kualitas 
air minum rumahtangga 
Anda. 

• Lekatkan Amezcua 
Energy Shell ke selang 
kebun Anda untuk 
memberikan energi pada 
air yang digunakan untuk 
menyiram tanaman dan 
bunga Anda.
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Kunci untuk gaya hidup sehat adalah menu yang 
bergizi dan seimbang. Memilih makanan dan 
minuman yang tepat merupakan langkah pertama – 
tapi bagaimana jika memungkinkan untuk 
menambah citarasa dengan memperbaiki rasa dan 
menambahkan lebih banyak energi? 

Amezcua memperkenalkan sebuah produk 
kebugaran baru yang dapat melakukannya – 
Amezcua Pewter Bio Disc. 

Amezcua Pewter Bio Disc menciptakan medan 
energi positif yang meningkatkan rasa makanan dan 
minuman Anda. Dengan menempatkan piring dan 
gelas Anda di cakram, seperti Anda meletakkan 
di atas tatakan piring atau alas gelas, tingkat 
energi yang dihasilkan dipindahkan ke makanan 
dan minuman Anda. Dengan tingkat energi yang 
diperkaya, Anda dapat merasakan manfaat alami 
dari makanan dan minuman kesukaan Anda dan 
menikmati rasa yang lebih nikmat. 

Jika Anda bosan membuang buah dan sayuran 
basi, Amezcua Pewter Bio Disc mungkin 
merupakan jawaban ekonomis bagi Anda. Letakkan 
Amezcua Pewter Bio Disc dalam kulkas Anda 
untuk memperpanjang kesegaran bahan pangan 
karena energi positif dari Amezcua Pewter Bio 
Disc dipindahkan ke buah dan sayuran Anda, 

• Memberikan energi 
pada makanan dan 
minuman Anda dengan 
menempatkannya di atas 
Amezcua Pewter Bio Disc. 

• Cuci bahan pangan 
dengan air yang diolah 
dengan Amezcua 
Pewter Bio Disc untuk 
meningkatkan rasa dan 
tingkat energinya. 

• Letakkan Amezcua 
Pewter Bio Disc di dalam 
kulkas Anda untuk 
meningkatkan kualitas 
makanan dan minuman 
Anda serta meningkatkan 
cita rasanya. 

• Tempatkan wadah 
krim dan kosmetik 
Anda di atas Amezcua 
Pewter Bio Disc untuk 
memberikan energi 
pada kontainer dan 
meningkatkan laju 
penyerapannya.

• Bawa Amezcua Bio Disc 
untuk mengharmoniskan 
dan meningkatkan tingkat 
energi Anda. 

memastikan kesegaran yang lebih lama. 
Tipis, ringan, dan dibuat dari campuran timah putih 
dan timah hitam tahan karat yang tahan lama, 
Amezcua Pewter Bio Disc tidak mudah pecah 
dan dapat dibawa dengan mudah atau digunakan 
sebagai ornamen meja.

Manfaat Utama 

• Terasa menyegarkan dan meremajakan. 
• Minumlah air yang diolah dengan Amezcua Pewter 

Bio Disc untuk meningkatkan tingkat energi dan 
harmoni Anda.

• Meningkatkan cita rasa makanan dan minuman 
Anda.

• Memperpanjang kesegaran bahan pangan Anda.

Spesifikasi

• Penjelasan: Cakram Pewter Bundar
• Diameter: 90 mm 
• Ketebalan: 6 mm 

Instruksi Perawatan 

• Jangan merendam Amezcua Pewter Bio Disc di 
air dan jangan mengalirkan air ke Amezcua Pewter 
Bio Disc. 

• Jangan menggores permukaan Amezcua Pewter 
Bio Disc.

Saran Pemakaian
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Apakah Anda tahu ketika Anda merasa haus, ini 
merupakan cara tubuh untuk memberitahu bahwa 
Anda kekurangan cairan? 

Nutrisi dan mineral dalam air yang diberi energi 
diserap dengan lebih baik oleh sel tubuh yang 
kering. Untuk memberikan tubuh Anda air dan 
nutrisi yang dibutuhkannya, tingkatkan kualitas 
minuman Anda seketika dengan Amezcua Straw 
Tube. 

Amezcua Straw Tube memiliki medan energi positif 
yang dapat dipindahkan ke cairan. Pasang sedotan 
melalui Amezcua Straw Tube sebelum Anda 
meminum minuman agar seketika menyegarkan 
minuman Anda! Air yang melewati Amezcua Straw 
Tube menjadi lebih mudah diserap, yang membuat 
peredaran nutrisi menjadi lebih efisien dan membuat 
air menjadi lebih biokompatibel.

Bermanfaat dan mudah digunakan, senantiasa bawa 
serta Amezcua Straw Tube untuk mengenergisasi 
minuman Anda kemana pun Anda pergi! 

Saran Pemakaian

• Pasang sedotan melalui 
Amezcua Straw Tube dan 
tahan dengan jari Anda. 
Minuman yang melewati 
sedotan seketika akan 
mendapat energi.

Manfaat Utama 

• Seketika menyegarkan dan meningkatkan rasa 
minuman Anda. 

• Terasa segar dan bertenaga kembali.
• Membuat minuman menjadi lebih mudah diserap 

dan meningkatkan tingkat harmoni dan energi 
penggunanya.

• Praktis, karena ringan dan mudah dibawa.

Spesifikasi

• Deskripsi: Tabung Sedotan Pewter
• Panjang: 30 mm
• Diameter Dalam: 8 mm 
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Minuman

Menurunkan Ketidakseimbangan 
Energi Pada Tubuh Manusia*

Efek Positif Terhadap 
Makanan

Efek Positif Pada Air*

Efek Positif Terhadap 
Minuman 

Efek Positif Terhadap 
Makanan

Tingkat Energi dalam Air*

Kualitas Pabrikasi

Nilai Tegangan 
Permukaan Air*

Medan Energi Positif†

Tingkat Energi Meningkat 
dalam Air dan Tubuh 
Manusia†

Medan Energi Positif

Kriteria Medis Energi yang 
Meningkat

Berkurangnya Dampak 
Radiasi Teknis yang 
Mengganggu

Perlindungan Terhadap 
Electro-smog

Pengaruh Positif Terhadap 
Tubuh Manusia dan Air†

Efek Positif Terhadap 
Tubuh Manusia*

Menyeimbangkan Cakra 
dan Pusat Energi dalam 
Tubuh Manusia*

Tingkat Energi dan 
Harmoni yang Bertambah 
dalam Tubuh Manusia*

Tingkat Stres yang Menurun 
dalam Tubuh Manusia*

* Uji yang dilakukan atas sejumlah sifat Amezcua Bio Disc pertama juga berlaku untuk efikasi Amezcua Bio Disc 2, karena kedua produk ini memiliki 
sejumlah sifat pembuatan yang sama. 

† Uji yang dilakukan pada Amezcua Bio Disc 2 menunjukkan efikasi dan efektivitas yang lebih tinggi daripada hasil uji yang sama yang dilakukan pada 
Amezcua Bio Disc yang pertama.
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• The National Research University of 
Information Technologies, Mechanics and 
Optics (University ITMO), Rusia
Kementerian Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Federasi Rusia

The National Research University of Information Technologies, Mechanics 
and Optics (University ITMO) adalah salah satu institusi pendidikan tinggi 
terbaik dan tertua di Rusia yang memiliki sejarah panjang selama periode 
lebih dari 100 tahun.

Sekolah ini memberikan pelatihan dalam ilmu pengetahuan dan 
teknologi canggih dengan konsep inti sebagai institut pengetahuan dan 
pembelajaran, juga memberikan keunggulan kompetitif dan perkembangan 
terhadap lingkup ekonomi dan sosial Rusia. Ini berdasarkan pendekatan 
wirausahawan terhadap aktivitas ilmiah, pendidikan dan inovasi dalam 
teknologi informasi dan optik.

Menurunkan Ketidakseimbangan Energi Pada Tubuh Manusia; Efek 
Positif Pada Air

Tujuan studi yang diadakan oleh Universitas ini adalah untuk memastikan 
efisiensi pengaruh Amezcua Bio Disc terhadap kondisi fisiologis manusia, 
khususnya efek terhadap indikator fungsional tertentu pada sistem 
kardiovaskuler dan sistem yang memasok energi ke tubuh manusia untuk 
aktivitas organisme.

Berdasarkan hasil uji tersebut, Amezcua Bio Disc membantu mengurangi 
ketidakseimbangan energi dan menyelaraskan penyesuaian sumber daya 
tubuh manusia dan juga memiliki efek positif pada air.
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• Electrochemical Quality Consulting 
Corporation (EQC), Jerman

Electrochemical Quality Consulting Corporation (EQC) adalah laboratorium 
yang mengkhususkan dalam pengukuran pada makanan, tanah, dan 
kompos. Baru-baru ini dan tampak nyata, perusahaan itu memperoleh 
hasil mengenai hubungan langsung antara potensi redoks (reduksi 
oksidasi) pada tanah dan potensi redoks pada hasil bumi yang tumbuh 
di atas tanah tersebut. Semua pengukuran ini merupakan suatu indikasi 
bahwa kualitas makanan dan minuman dapat ditegaskan melalui potensi 
redoks.

Nilai redoks menunjukkan hubungan antara oksidasi dan reduksi, yang 
berarti berapa banyak elektron yang diambil, dan sebaliknya, dilepaskan. 
Semakin kecil nilai redoks dalam makanan dan minuman, maka semakin 
tinggi kualitas makanan dan minuman, yang dapat membantu sistem 
tubuh Anda dan memberikan lebih banyak elektron guna menetralkan 
radikal bebas. Lebih lanjut, nilai redoks yang lebih rendah berarti 
turunnya potensi oksidasi makanan dan minuman, sehingga membantu 
meningkatkan masa penyimpanan bahan pangan Anda dan meningkatkan 
kualitas serta cita rasa makanan dan minuman Anda.

Efek Positif Terhadap Minuman

Pengukuran yang dilakukan oleh EQC menunjukkan bahwa penurunan nilai 
redoks dalam Amezcua DRINK terlihat jelas, yang secara termodinamis 
dapat dipandang sebagai positif.

Efek Positif Terhadap Makanan 

Hasil tes yang dilakukan oleh EQC juga menunjukkan bahwa Amezcua 
EAT dapat menurunkan nilai redoks, yang secara termodinamis dapat 
dipandang sebagai positif.
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• Centre for Biofield Sciences, India

Centre for Biofield Sciences (CBS) mempromosikan suatu model 
perawatan kesehatan preventif berkelanjutan, di mana obat informasi 
naturopati dipilih sebagai suatu pendekatan yang diutamakan bagi 
perawatan kesehatan. Pusat ini memfokuskan pada riset bioenergi dan 
para ilmuwan serta doktornya meriset dan melatih teknologi serta teknik 
yang dirancang untuk menyeimbangkan kembali ketidakselarasan yang 
bisa menimbulkan penyakit dalam tubuh fisik dan mental manusia. Pusat 
tersebut memanfaatkan teknologi holistik, seperti Polycontrast Interference 
Photography (PIP), Electro-Scanning Method (ESM), dan Bio-Energetic 
Stress Testing (BEST), GDV (Gas Discharge Visualization), RFI (Resonant 
Field Imaging); seluruhnya memungkinkan terapis terpadu untuk menemukan 
akar masalah penyakit dan tentunya jalan paling tepat menuju kesehatan. 

Efek Positif Terhadap Tubuh Manusia; Menyeimbangkan Cakra dan 
Pusat Energi dalam Tubuh Manusia

Uji dilakukan untuk menentukan efek Amezcua Bio Disc dan Amezcua 
Chi Pendant terhadap tubuh manusia, serta khasiat produk dalam 
menyeimbangkan pusat energi. Uji tersebut dilakukan secara buta-ganda, 
dan kelompok kontrol plasebo digunakan. Tes tersebut mengungkapkan 
bahwa kedua produk merupakan metode yang sangat efektif untuk 
memberikan energi dan menyeimbangkan medan hayati manusia, 
menurunkan ketidakseimbangan energi, dan mendistribusikan ulang energi 
terhimpun. 

Selama penelitian juga diketahui bahwa dengan Amezcua Chi Pendant, 
perubahan yang terlihat terbilang cepat dan positif. Lebih lanjut, hasil uji 
Amezcua Bio Disc menunjukkan bahwa produk tersebut memiliki suatu 
“efek positif yang menonjol terhadap tingkat energi manusia”.

• Institute of Electrophotonic, Jerman

Institute of Electrophotonic terlibat dalam kegiatan tersebut serta 
perkembangan lebih lanjut dari metode pengukuran Electro Photonic 
Captor (EPC) / Gas Discharge Visualization (GDV). Wadim Säidow, Kepala 
Institut tersebut, ahli fisika dan peneliti dasar, bekerja sama dengan 
Technical University Berlin, Charité Berlin, REHA Clinique Berlin, European 
University Potsdam, Institute of Chemistry of the University Ljubljana, 
Technical University St. Petersburg, Lomonosov University Moscow, dan 
berbagai institusi lain.

Pengaruh Positif Terhadap Air dan Tubuh Manusia 

Uji yang dijalankan oleh kamera EPC (GDV) dan EPC (GDV) - Unsur 
kelima termasuk perbandingan plasebo untuk mengukur kondisi air dan 
tubuh manusia. Hasil uji Amezcua Bio Disc menunjukkan bahwa produk 
ini memiliki pengaruh pengaturan dan penyelarasan energi yang positif 
pada tubuh manusia dan air. Amezcua Chi Pendant juga terbukti memiliki 
pengaruh energi positif pada tubuh manusia dan air serta sesuai untuk 
digunakan sehari-hari.
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Before After

Before After

Contoh dari hasil pengujian Amezcua Bio Disc PROGNOSTM:

Tingkat energi pengguna meningkat dan ketidakharmonisan dari sistem 
meridian berkurang dari 48% ke 34%.

• PROGNOSTM, Jerman

PROGNOSTM merupakan sistem terapi dan diagnostik yang didasarkan 
pada pengobatan tradisional yang menggunakan metode tanpa rasa sakit 
untuk menciptakan gambaran keadaan energetik dari tubuh. Ini diukur 
melalui sistem meridian subyek, yang merupakan jalur energi pada tubuh 
manusia. PROGNOSTM dan pabriknya, MedPrevent, telah diakreditasi 
dengan sertifikasi EC dan ISO oleh Institut EUROCAT untuk Sertifikasi dan 
Pengujian.

Medan Energi Positif

Pengujian mesin PROGNOSTM menunjukkan bahwa Amezcua Bio Disc, 
Amezcua Pewter Bio Disc, Amezcua Chi Pendant, Amezcua Energy Shell 
dan Amezcua Straw Tube semuanya memiliki medan energi positif. Hasil 
pengujian juga menunjukkan bahwa setelah meminum air yang diolah 
dengan produk-produk ini atau ketika memakai Amezcua Chi Pendant, 
tingkat energi pengguna meningkat dan ketidakharmonisan dari sistem 
meridian mereka berkurang.

Sesudah

Sebelum

• Dr med. Michael Kucera, Republik Ceko
Dr Kucera adalah dokter medis yang aktif secara internasional 
yang berasal dari Republik Ceko dan bertanggung jawab untuk 
memperkenalkan potensi Pengobatan Mitokondria sebagai alat terapeutik 
dasar. Dr Kucera memantau efikasi terapi melalui pengukuran variabilitas 
frekuensi jantung. Dr Kucera memperoleh penghargaan International 
Mitochondrial Medicine Association (IMMA) pada tahun 2000.

Tingkat Energi dan Harmoni yang Bertambah dalam Tubuh 
Manusia; Tingkat Stres yang Menurun dalam Tubuh Manusia

Suatu studi observasi pendahuluan menunjukkan bahwa saat 
mengenakan Amezcua Chi Pendant atau meminum air yang diproses 
dengan Amezcua Bio Disc, para pengguna dapat merasakan penurunan 
aktivitas simpatetik pada sistem syaraf, sehingga menurunkan ketegangan, 
meningkatkan cadangan kapabilitas untuk beradaptasi terhadap tegangan, 
aktivitas parasimpatetik yang meningkat dan cadangan energi yang 
meningkat.  Pengujian juga menunjukkan efek harmonis dalam hubungan 
kooperatif antara bagian simpatetik dan parasimpatetik dari sistem syaraf 
otonom; sehingga meningkatkan mekanisme pengaturan dan adaptasi. 
Dr Kucera juga menunjukkan bahwa setelah seminggu tidak menggunakan 
Amezcua Bio Disc atau Amezcua Chi Pendant, manfaatnya bagi fungsi 
kardiovaskular, sistem pengaturan, dan tingkat stres pengguna kembali 
mendekati angka-angka awal.

Individu yang terlibat dalam uji tersebut memperlihatkan menurunnya 
berbagai gejala, termasuk tidur lebih nyenyak, menurunnya ketegangan, 
teratasinya gangguan psikis emosional dan aktivitas energi yang 
meningkat.
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• Dr med. Manfred Doepp, Jerman

Dr med. Manfred Doepp adalah anggota Board of the German Society 
for Energy and Information Medicine e.V., Stuttgart. Dia juga merupakan 
peninjau International Society on Systemics, Cybernetics and Informatics, 
dan International Society on Computer, Communication and Control 
Technologies.

Kriteria Medis Energi yang Meningkat; Berkurangnya Dampak 
Radiasi Teknis yang Mengganggu

Amezcua E-Guard telah diuji secara ilmiah menggunakan diagnosa 
meridian dan diagnosa bersegmen untuk menilai efek bio-energetik, 
bio-informasional, bio-fungsional dan bio-koloidal. Hasil yang positif 
ditunjukkan secara signifikan dan dapat direproduksi, mencatat bahwa 
Amezcua E-Guard membantu meningkatkan kriteria medis energi seperti 
energi, informasi dan keadaan sol-gel serta mengurangi dampak radiasi 
teknik yang mengganggu pada organisme. 

Meningkatnya Tingkat Energi Dalam Air dan Tubuh Manusia

Pengaruh Amezcua Bio Disc, Amezcua DRINK dan Amezcua Energy 
Shell terhadap kualitas air dan kondisi bioenergetik tubuh manusia telah 
diuji oleh Dr med. Manfred Doepp di Holistic Center di Jerman, dengan 
menggunakan diagnostik meridian.

Hasil uji menunjukkan bahwa Amezcua Bio Disc, Amezcua DRINK dan 
Amezcua Energy Shell memiliki area operasional yang sukses dalam 
perlakuan informasional-energetik cairan dan air yang mengandung nutrisi. 
Air yang mendapat perlakuan dengan Amezcua Bio Disc, Amezcua DRINK 
dan Amezcua Energy Shell juga memiliki tingkat energi dan harmoni yang 
meningkat.  

Perlindungan Terhadap Electro-smog

Electro-smog merupakan efek negatif dari medan elektromagnetik 
yang dihasilkan oleh peralatan elektronik di lingkungan kita seperti 
ponsel, komputer, lampu, pendingin udara dan alat elektronik lainnya. 
Uji diagnostik meridian menunjukkan bahwa Amezcua Chi Pendant dan 
Amezcua MOVE dapat menetralkan efek negatif electro-smog, dan juga 
meningkatkan serta mengharmoniskan tingkat energi pengguna.

Medan Energi Positif

Uji yang dilakukan oleh Dr Doepp menunjukkan bahwa Amezcua Bio 
Disc, Amezcua Chi Pendant, Amezcua E-Guard, Amezcua Lifestyle 
Set dan Amezcua Energy Shell memiliki medan energi positif. Hasil uji 
juga mengungkapkan ketika Amezcua Bio Disc, Amezcua Chi Pendant, 
Amezcua E-Guard dan Amezcua MOVE dipegang, tingkat energi dan 
harmoni pemegangnya menunjukkan peningkatan signifikan.

Efek Positif Terhadap Minuman

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, Amezcua DRINK membantu 
meningkatkan energi dan harmoni, sembari menyeimbangkan sistem 
otonom tubuh yang mengalami tekanan. 

Efek Positif Terhadap Makanan

Uji energi menunjukkan bahwa Amezcua EAT dapat mempengaruhi nutrisi 
yang ditemukan dalam makanan untuk meningkatkan energi dan harmoni, 
sembari menyeimbangkan sistem otonom tubuh yang mengalami tekanan.
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• I.H.M. Institute, Jepang

I.H.M. Institute di Jepang ditemukan oleh Dr Masaru Emoto, seorang 
Dokter Pengobatan Alternatif. Dr Emoto mendapatkan pengakuan 
internasional melalui penelitan air yang luas di seluruh dunia. Dia 
juga merupakan Presiden Emeritus of the International Water for Life 
Foundation.

Tingkat Energi dalam Air dan Kualitas Air

Penelitian telah mengungkapkan suatu korelasi antara bentuk kristal 
air dan kualitas air, dalam hubungannya dengan tingkat polusi. Dalam 
penelitian terbaru I.H.M. Institute, diketahui bahwa energi dapat 
memengaruhi pembentukan kristal-kristal air. Karenanya, bentuk kristal air 
mencerminkan bukan hanya fisik tapi juga aspek informasional atau energi 
dari air. Sampel air dengan keseimbangan mineral dan energi yang baik 
cenderung menghasilkan kristal dengan bentuk yang indah.

Eksperimen kristal air yang dilakukan di Institut telah menunjukkan bahwa 
air yang diolah dengan produk-produk Amezcua Bio Disc menghasilkan 
kristal air yang bagus dan indah dibandingkan dengan air suling lainnya. 
Air yang diolah memiliki lebih sedikit kristal air yang ‘tertekan’.

Air yang diproses dengan 
Amezcua Bio Disc**

Air yang tidak diproses dengan 
Amezcua Bio Disc**

• SCHOTT AG, Jerman

SCHOTT AG telah mendapatkan standar EN ISO 9001:2000 untuk sistem 
manajemen kualitasnya. 

Kualitas Pabrikasi 

Kaca Amezcua Bio Disc dan Amezcua Chi Pendant Pendant diproduksi pada 
fasilitas SCHOTT AG di Jerman. 

**Authorisation Number 080320702. Copyright © 2008 by Office Masaru Emoto, LLC.

• PSB Laboratory, Singapura

Hasil pengujian PSB dikenal secara luas oleh pabrik, pembeli pihak ketiga 
dan otoritas pemerintah di Singapura. Laboratoriumnya juga mendapatkan 
akreditasi di bawah Singapore Accreditation Council - Singapura 
Laboratory Accreditation Scheme (SINGLAS) hingga ISO 17025.

Nilai Tegangan Permukaan Air

Hasil menunjukkan bahwa setelah diolah dengan Amezcua Bio Disc, 
Amezcua Pewter Bio Disc, Amezcua Energy Shell dan Amezcua 
Straw Tube, nilai tegangan permukaan dari air yang diolah mendekati 
nilai tegangan permukaan air murni. Perubahan pada nilai tegangan 
permukaan mengubah air menjadi lebih tersedia secara hayati 
(bioavailable), karenanya meningkatkan kesesuaian molekul-molekul 
air dengan sel-sel tubuh. Ini juga berarti bahwa air yang telah diolah 
membawa deterjen sepenuhnya ke dalam material, sekali lagi karena nilai 
tegangan permukaan yang mendekati air murni. Ini berarti cucian pakaian 
atau piring Anda menjadi lebih efisien dan efektif sehingga memungkinkan 
Anda mengurangi jumlah deterjen yang digunakan. Semakin sedikit 
deterjen yang digunakan, maka air buangan yang dikeluarkan dari mesin 
cuci menjadi lebih ramah lingkungan.

Tentang Amezcua Lifestyle SetBio Disc 2 Chi PendantE-Guard



SANGGAHAN

Informasi yang disediakan dalam buku ini tidak dapat dan tidak boleh menggantikan 
saran dari praktisi medis Anda atau diagnosa apapun atau sebagai pengganti pendapat, 
evaluasi atau perawatan medis.

Kami sarankan agar Anda berhenti menggunakan produk-produk Amezcua 
dan berkonsultasi dengan praktisi medis Anda apabila Anda merasakan bentuk 
ketidaknyamanan apa pun.

Kami tidak menjamin pembelian produk kami dari pihak ketiga atau pihak lain. 
Pembelian produk kami dari pihak lain selain langsung melalui QNET sepenuhnya 
merupakan resiko Anda dan Amezcua dan/atau QNET tidak bertanggung jawab dengan 
cara apa pun dan bagaimana pun yang timbul dari pembelian tersebut. Tidak ada 
garansi dan/atau pertanggungjawaban apa pun yang akan diterapkan atau berlaku 
karenanya.

Pengguna dirujuk dengan jelas ke sanggahan dan pembatasan penuh di situs web kami 
yang berlaku dan diterapkan ke semua pengguna tanpa kecuali.

Spesifikasi produk dapat berubah tanpa pemberitahuan lebih lanjut.
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