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UMA SOLUÇÃO ENERGÉTICA

Como um atleta dinâmico, o desejo de ser bem sucedido deve ser combinado com 
a capacidade de percorrer caminhos difíceis, a energia para realizar longas horas de 
treinamento e a perseverança para suportar as extenuantes exigências do esporte; torneios 
e competições; acordar cedo e dias exaustivos; treinamentos e exercícios. E isto tudo 
apenas para se manter em forma.  Depois, o atleta ainda precisa manter uma vida pessoal e 
ter tempo para a família e os amigos. 

Além das necessidades físicas de ser um atleta, as considerações de bem-estar, uma dieta 
adequada e fazer tudo o que for possível para manter uma condição física elevada, tudo isso 
está no alto da lista de prioridades. 

A vida de um atleta compreende encontrar um ponto de equilíbrio e ter energia.

Tendo isto como filosofia, os pingentes Veloci-Ti foram criados tendo em mente o atleta 
dinâmico.

O SEGREDO POR TRÁS DO -TI

Veloci-Ti é a categoria de pingentes energéticos de titânio, projetada para atletas de alto nível 
e esportistas ativos, para auxiliar a energia do desempenho e ajudar a alcançar o melhor 
natural em cada esporte.

Pendentes Veloci-Ti são energizados através da Tecnologia Informational Energy Imprinting 
(IEI), uma tecnologia moderníssima que utiliza o conceito de ondas de energia e modulação 
de frequência de informações usando titânio versátil, leve forte, imprimindo este titânio 
com energia positiva e depois adicionando a ele informações de performance através da 
modulação de frequência. O resultado são níveis equilibrados e balanceados de energia e 
uma maior performance física, resistência e agilidade. Estes efeitos positivos podem ajudar 
a melhorar várias funções do corpo para deixando-o melhor equipado para lidar com as 
pressões do esporte.

O cientista por trás da Tecnologia IEI é o médico Dr. Manfred Doepp, membro fundador 
do Board of the German Society for Energy and Information Medicine e.V., Stuttgart 
(Conselho da Sociedade Alemã para Medicina Energética e Informacional, e um especialista 
em Medicina Nuclear e Medicina Energética, bem como Medicina Geral). O Dr. Doepp é 
também um crítico da International Society on Systemics, Cybernetics and Informatics, 
(Sociedade Internacional de Sistemas, Cibernética e Informática) bem como da International 
Society on Computer, Communication and Control Technologies (Sociedade Internacional de 
Tecnologias de Computação, Comunicações e Controle). Um cientista e pesquisador com 
várias publicações, seus campos especiais de interesse incluem: Análise de distribuição 
de frequência; diagnósticos de Meridianos; diagnósticos Segmentários; Variação dos 
Batimentos Cardíacos (HRV); diagnósticos de regulação Vegetativa; e ciências de Sistemas. 



FEITO PARA ESPORTES

Fabricados na Alemanha e energizados na Áustria, os pingentes Veloci-Ti são feitos a partir 
de titânio leve, forte e durável para suportar as fortes condições que os atletas enfrentam 
o que significa que os pingentes são ideais para as pessoas dinâmicas e os atletas usarem 
durante as práticas esportivas. Os pingentes Veloci-Ti são adequados para todos os 
esportes, incluindo futebol, basquete, badminton, fitness, aeróbica, levantamento de peso, 
golfe, corrida, tênis, arco e flecha, esqui ou surfe.

Os pingentes Veloci-Ti não são apenas práticos; mas também brilhantes, modernos e 
futuristas em seu design, com aparência de peças exclusivas de joalheria. Cada pingente 
possui um fractal geométrico que forma um poderoso efeito visual, seja em cinza e preto ou 
com a clássica incrustação em ouro. Não importa qual design, cada pingente de performance 
Veloci-Ti  oferece os mesmos benefícios, como uma marcante peça exclusiva.

BENEFÍCIOS IMPORTANTES

Os pingentes Veloci-Ti podem ajudar a melhorar, equilibrar e aumentar os:

•   Níveis de energia 

•   Performance física 

•   Tolerância

•   Resistência 

•   Agilidade

USANDO SEU PINGENTE VELOCI-TI

Os pingentes Veloci-Ti devem ser pendurados ao redor do seu pescoço, seja por dentro 
ou sobre a roupa, e podem ser usados durante qualquer atividade. É melhor não usar o 
pingente Veloci-Ti enquanto dorme, pois a frequência da energia do pingente pode interferir 
no seu padrão natural de sono e no estado relaxado que seu corpo necessita para alcançar 
um sono profundo.

PINGENTES VELOCI-TI

Com designs exclusivos inspirados por fractais geométricos, os pingentes Veloci-Ti estão 
disponíveis em três designs – Concord, Cosmos Dynamic e Cosmos. Além de possuir 
titânio chapeado PVD em cinza e preto, os pingentes Veloci-Ti Concord e Cosmos Dynamic 
também possuem uma incrustação de ouro 18 K. Um moderníssimo cordão em borracha 
com fecho em aço inoxidável chapeado com ródio completa o “look” esportivo e adicionam 
funcionalidade ao prático pingente de performance para pessoas dinâmicas.

CONCORD

Titânio escovado chapeado PVD em cinza e 
preto, incrustação em ouro 18 K, 35 mm Ø.

COSMOS DYNAMIC

Titânio chapeado PVD preto - entalhado a 
laser, incrustação em ouro 18 K, 35 mm Ø.

COSMOS

Titânio chapeado PVD entalhado a laser, 
cinza e preto, 35 mm Ø



AVALIAÇÕES & CERTIFICAÇÕES DE PRODUTO

AVALIADOR MÉTODO DE TESTE ESCOPOPAÍS

Saint Petersburg Research Institute of 
Physical Culture

The Ministry of Sport, Tourism and Youth 
Policy of the Russian Federation.

• Variação dos batimentos 
cardíacos

• Pressão sanguínea
• Pulsação
• Velocidade de reação 

muscular
• Condutividade do tecido 

corpóreo
• Perfil energético (parâmetros 

EPC/GDV) 
 

• Fotografia de Policontraste 
por Interferência (PIP)

• Sistema Nutri -Energético 
(NES)

• Performance Física 
Melhorada

• Recuperação Acelerada 
Após Performance Física

•  Dinâmica de Energia 
Equilibrada do Corpo 
Humano

•  Níveis de Energia e 
Desempenho Físico 

Rússia

Índia

Alema-nhaInstitute of Electrophotonic

Centro de Ciências Biocampo

EPC (GDV) – Câmera e EPC 
(GDV) – Quinto Elemento

• Influência Positiva Sobre 
o Corpo Humano e Água

Dr med. Manfred Doepp Alema-nha

PROGNOS™

Amsat-HC™

KardiVar™

•  Campos de Energia Positiva

•  Níveis Melhorados de Harmonia

•  Índice de Estresse Melhorado

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOCAMPO, ÍNDIA

O Centre for Biofield Sciences ( Centro de Ciências Biocampo 
- CBS) promove um modelo preventivo de cuidado com a 
saúde, no qual a medicina naturopática é a abordagem 
preferida para cuidados com a saúde O Centro tem foco 
na pesquisa bioenergética, e seus cientistas e doutores 
pesquisam e são treinados em tecnologias e técnicas 
projetadas para reequilibrar a desarmonia que pode levar 
a doenças nos âmbitos físico e mental. O Centro utiliza 
tecnologias holísticas modernas, como a A Fotografia de 
Policontraste por Interferência (PIP), o método de Eletro 
Escaneamento (ESM) e o teste de estresse bioenergético 
(BEST), a GDV (Visualização da Descarga de Gás), a RFI 
(Campo de Ressonância por Imagens); tudo isso permitindo 
ao terapeuta integrado encontrar a causa principal da doença 
e, portanto, o caminho mais preciso para a saúde. 

Saint Petersburg Research Institute of Physical 
Culture, Rússia

The Ministry of Sport, Tourism and Youth Policy of the 
Russian Federation

O Saint Petersburg Research Institute of Physical Culture 
(Instituto de Pesquisas de Educação Física) foi fundado em 
1933, tornando-se a mais antiga instituição de pesquisa 
esportiva na Rússia O Instituto e seus pesquisadores 
são famosos tanto na Rússia quando no exterior por sua 
cooperação e colaboração com muitas organizações 
esportivas internacionais e por participar de conferências 
e seminários científicos internacionais. 

Por mais de sete décadas, as investigações avançadas 
dos pesquisadores do Instituto tem estado envolvidas 
em ajudar os atletas Soviéticos e Russos a garantir 54 
medalhas de ouro Olímpicas, 400 Campeonatos Europeus 
e 200 Campeonatos Mundiais. 

Dinâmica de Energia do Corpo Humano Equilibrada; Níveis de Energia e 
Performance Física Aumentados

Os resultados do teste comprovam os efeitos positivos do Veloci-Ti pendants, indicando 
um aumento no equilíbrio de energia e balanceamento do corpo. A partir desta pesquisa, o 
Centre for Biofield Sciences (Centro de Ciências Biocampo) conclui que o Veloci-Ti pendants 
é um meio eficaz de balanceamento da dinâmica de energia do corpo humano, assim como 
também é capaz de aumentar os níveis diários de performance física e de energia.



Baseado nos resultados dos testes, os pingentes Veloci-Ti aumentam os recursos de 
adaptação do corpo humano, bem como a preparação funcional dos esportistas para 
cargas físicas. Após os atletas participantes terem usado os pingentes Veloci-Ti por 24 
horas, descobriu-se que os pingentes aumentaram a capacidade geral do corpo e ajudaram 
a acelerar a recuperação após as atividades físicas. 

Campos de Energia Positiva

Testes de máquina PROGNOS™ mostram que os pingentes Veloci-Ti são capazes de 
melhorar a harmonia e energia ao mesmo tempo em que equilibram os sistemas corporais 
autônomos que sofrem de estresse. Os resultados dos testes mostraram que os efeitos de 
energia e harmonia dos pingentes Veloci-Ti compilam um “equilíbrio total”. 

Níveis Melhorados de Harmonia

Os efeitos dos pingentes Veloci-Ti sobre o estado bioenergético do corpo humano foram 
testados pelo dispositivo de diagnóstico eletrônico automático Amsat-HC™. Os resultados 
destes testes indicam uma melhoria nos níveis de harmonia dos usuários após usarem um 
pingente de performance Veloci-Ti. 

Índice de Estresse Melhorado

As medições realizadas pelo dispositivo KardiVar™ mostram que os pingentes Veloci-Ti 
podem melhorar o índice de estresse do corpo do usuário e também permitem uma maior 
agilidade sem criar nenhum estresse novo.  creating any new stress.

Termo de Responsabilidade

Os pingentes Veloci-Ti não devem ser considerados com como uma alternativa aos dispositivos médicos profissionais ou utilizado como um substituto 
uma opinião médica e/ou uma cura ou substituto para qualquer tratamento médico de qualquer natureza. O comprador e/ou usuário deve buscar sua 
própria ajuda médica profissional no caso de ter alguma dúvida relacionada com o uso deste produto antes de utilizá-lo. Caso o comprador e/ou usuário 
tiverem alguma contraindicação de qualquer natureza, ou sintam que possam ter, deverão consultar imediatamente um profissional de saúde e buscar 
aconselhamento médico profissional. É de responsabilidade do comprador e/ou usuário assegurar que o uso deste produto seja apropriado para qualquer 
aplicação específica.

As informações contidas aqui foram compiladas de fontes que se acredita serem confiáveis, mas não há nenhuma garantia, expressa ou implícita de 
que as informações sejam exatas. Todas estas garantias são expressamente renunciadas e excluídas. Todas as informações aqui contidas podem ser 
alteradas sem nenhuma notificação prévia. Todas as responsabilidades de qualquer forma surgidas de algum erro ou omissão aqui contida e para todas 
as consequências advindas de neles se confiar são expressamente renunciadas.

Maior Performance Física; 
Recuperação Acelerada Após Performance Física

O objetivo dos estudos realizados pelo Instituto era de 
confirmar a eficácia de se carregar o pingente Veloci-Ti 
próximo da área do pescoço, em especial o efeito sobre 
certos índices funcionais do sistema cardiovascular e 
o sistema que fornece energia para as atividades do 
corpo. Atletas altamente qualificados foram usados 
como participantes no estudo

Após um período medido de intensa carga e atividades 
físicas, vários sistemas e funções corporais foram medidos 
em atletas, tais como a variação dos batimentos cardíacos 
(HRV), pressão sanguínea, pulsação, velocidade das 
reações musculares, condutividade do tecido corpóreo e 
perfil energético (parâmetros EPC/GDV). 

DR MED. MANFRED DOEPP, GERMANY 

Dr. med. Manfred Doepp é membro do Board of the German 
Society for Energy and Information Medicine e.V., Stuttgart 
(Conselho da Sociedade Alemã para Medicina Energética 
e Informacional). Ele também é um crítico da International 
Society on Systemics, Cybernetics and Informatics, (Sociedade 
Internacional de Sistemas, Cibernética e Informática) bem como 
da International Society on Computer, Communication and 
Control Technologies (Sociedade Internacional de Tecnologias de 
Computação, Comunicações e Controle).

O Dr. Doepp realizou uma série de testes com os pingentes 
Veloci-Ti usando três métodos científicos de teste – diagnóstico 
de meridianos (PROGNOS™), diagnósticos segmentários (Amsat-
HC™), e variação dos batimentos cardíacos (KardiVar™) – para 
medir os efeitos biológico-energéticos sobre o corpo humano. 

INSTITUTE OF ELECTROPHOTONIC, ALEMANHA

O Institute of Electrophotonic, centro europeu de 
Tecnologia EPC (GDV) – está engajado na atividade e 
no posterior desenvolvimento do método de medição 
do Captador Eletro Fotonico (EPC) / Visualização de 
Descarga de Gás (GDV). Wadim Säidow, Chefe do 
Instituto, físico e pesquisador básico, colabora com a 
Technical University Berlin, o Charité Berlin, a REHA 
Clinique Berlin, a European University Potsdam, o Institute 
of Chemistry da University Ljubljana, o Technical University 
St. Petersburg, a Lomonosov University Moscou, e outras 
instituições de renome.

Influência Positiva Sobre o Corpo Humano e Água

As medições realizadas com a EPC (GDV) – Câmera e 
EPC (GDV) – Quinto Elemento mostram que os pingentes 
Veloci-Ti possuem uma influência energética sobre a água 
e uma influência positiva de regulagem energética sobre 
o corpo humano.



MUTTIAH  MURALIDARAN

JOGADOR DE CRÍQUETE
RECORDISTA MUNDIAL
EMBAIXADOR DE PRODUTO DA QNET

Muttiah Muralidaran, uma lenda no mundo do críquete, começou sua carreira ainda em 
1992 e continua até hoje a contribuir com o esporte e com o seu time nacional de Sri Lanka. 
Uma carreira ilustre ao longo de 2 décadas, que já teve vários altos e baixos e diversos 
recordes mundiais, Murali ainda continua forte! Em 2010, ele quebrou seu próprio recorde 
ao fazer história com a conquista do seu octocentésimo wicket no críquete. Um recorde que 
provavelmente não vai ser superado por muito, muito tempo. 

Murali usa um pigente Veloci-Ti que dá a ele garra, um dos fatores que fazem dele um 
verdadeiro grande desportista. 

THONGCHAI  JAIDEE

GOLFISTA PROFISSIONAL 
WORLD TOP 50 
ASIA TOP 3  

Com muitas pessoas ainda procurando seu caminho, o jogador profissional de golfe da 
Tailândia, Thongchai Jaidee, pode ser a grande esperança Tailandesa para a fama em nível 
internacional no esporte. Thongchai profissionalizou-se em 1998. Mais tarde, alcançou o 
sucesso no Asian Tour, culminando com a ordem do mérito em 2001 e 2004. Depois, ele 
tornou-se o primeiro tailandês a ganhar um torneio no European Tour, quando ganhou o 
Carlsberg Malaysian Open. No início de 2009, Thongchai alcançou o 49° lugar no Official 
World Golf Ranking – mas este não é o fim de sua jornada. 

Ser um dos 50 melhores jogadores de golfe do mundo é o momento de maior orgulho da 
vida de Thongchai e também o mais difícil, pois ele precisa treinar, praticar, administrar seu 
tempo para a mídia, cuidar de sua fundação filantrópica que cuida de futuros jogadores 
de golfe e ainda ter tempo para a sua família. Com o pingente Veloci-Ti , Thongchai tem a 
capacidade para passar por todos estes compromissos agendados com energia de sobra.  

“Eu comecei a jogar golfe quando tinha 16 anos. 
Já era muito tarde. Hoje, eu alcancei o sucesso 
na minha vida por causa do golfe e o pingente 
Veloci-Ti é uma parte importante do meu sucesso. 
Depois que eu passei a usá-lo, notei uma enorme 
melhoria nos meus movimentos e precisão. Meu 
swing no golfe está mais forte e mais rápido. Fiquei 
mais concentrado e mais ágil durante as partidas. 
Isto tornou minha forma muito melhor agora. Eu 
também gosto do design do pingente Veloci-Ti 
porque ele é muito elegante, leve e confortável.”

- Thongchai Jaidee

“Com um desportista ativo, eu tenho que 
constantemente desafiar limites para me manter no 
topo do meu esporte e eu acho que este elegante, 
leve e durável pingente de titânio é capaz disto, 
mesmo nas condições mais extremas da prática 
esportiva. A tecnologia de ponta Informational 
Energy Imprinting (IEI) que é usada para energizar 
os Veloci-Ti pendantes de deseménho ajudam 
a melhorar meus níveis de energia e aumentar 
a capacidade da meu desempenho físico. Ela 
também influencia positivamente minha agilidade 
e resistência.”
 

- Muttiah Muralidaran
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