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About Amezcua
O Amezcua é uma linha exclusiva de produtos de Energia Harmonizada, projetado para 
aumentar a harmonia e os níveis de energia a cada dia. Com pesquisa e desenvolvimento 
sempre em andamento, o Amezcua continua a fornecer produtos de bem-estar de qualidade, 
promovendo um estilo de vida equilibrado e uma melhoria do corpo, mente e alma.

O Amezcua oferece produtos de bem-estar revolucionários e internacionalmente disputados 
no mercado, como o mais recente, com design inédito e eficiência aumentada, o Amezcua Bio 
Disc 2, o otimizador portátil de energia Amezcua Lifestyle Set, e o protetor diário  e-smog para 
o Amezcua Chi Pendant. Com foco no aumento das propriedades naturais da água, bem como 
dos sistemas de energia do corpo humano, os produtos Amezcua são companheiros vitais para 
aqueles que buscam um estilo de vida saudável e holístico.
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BETTER
STRONGER

EASIER

Quando o Amezcua Bio Disc foi apresentado 
ao mundo em 2006, anunciava uma revolução 
na forma de como somos capazes de redefinir 
e harmonizar a energia da água, maximizando 
seu efeito positivo sobre o corpo humano. 
Ao longo dos anos, vários testes científicos 
independentes atestaram a capacidade do Bio 
Disc de harmonizar a energia positiva, enquanto 
milhões de clientes satisfeitos em todo o mundo 
compartilharam suas próprias evidências dos 
benefícios deste inovador otimizador de energia. 

Hoje, representando o próximo nível em matéria 
de bem-estar e evolução do mundialmente 
renomado Bio Disc, o Amezcua Bio Disc 2 é 
ajustado para novamente redefinir a maneira 
com a qual podemos aproveitar e harmonizar a 
energia da nossa água potável.

Melhor, mais forte, mais fácil, mais rápido e mais 
eficaz, a Amezcua Bio Disc 2 é a nova era da 
energia harmonizada.

MELHOR

Sete anéis em forma de onda
O Amezcua Bio Disc 2 tem um campo de 
energia muito maior, atribuído aos sete anéis em 
forma de onda na superfície do disco. Os sete 
anéis com nervuras aceleram o processo de 
estrutura biomolecular de líquidos derramados 
sobre o disco, melhorando mais do que nunca 
a biocompatibilidade de moléculas de água com 
seu corpo. Os líquidos são energizados mais 
rápida e eficientemente através da forma de 
onda produzida pelos anéis.

Luz Biofotônica
O Amezcua Bio Disc 2 aumenta a luminescência, 
projetado tendo a produção  biofotônica em 
mente. Fótons - o conceito das unidades básicas 
da luz desenvolvido por Albert Einstein - e sua 
interação em sistemas biológicos é um campo de 
estudo científico há muito tempo estabelecido. O 
projeto do Bio Amezcua Disco 2 usa este princípio 
para otimizar a energia, e melhorar o sabor de 
suas bebidas; a luz biofotônica pode ser gerada 
por um raio de 120 watts de luz LED através da 
Bio Amezcua Disco 2.

É sabido que as plantas usam a energia da luz 
solar para processar o alimento no processo de 
fotossíntese, mas as plantas não são os únicos 
seres vivos que possuem uma relação complexa 
e necessidade de luz. Se o ser humano for 
privado de luz, seu crescimento e função 
biológica tornam-se impossíveis. 

Como a menor unidade física da luz, os 
biofótons são armazenados e utilizados por 
todos os organismos biológicos - incluindo 
seu corpo. As pesquisas sobre o efeito desses 
biofótons está se comprovando cada vez mais 
importante na ciência moderna, e elas podem 
muito bem estar no controle de praticamente 
todas as reações bioquímicas que ocorrem em 
seu corpo - incluindo o apoio à capacidade de 
seu organismo de funcionar.

MAIS FORTE
 
Calor e a resistência a impactos

O Amezcua Bio Disc 2 tem uma maior resistência 
ao calor e a impactos, o que lhe permite manter 
boas propriedades de resistência física, mesmo 
após exposição prolongada a condições 
ambientais desfavoráveis. A durabilidade e 
usabilidade têm sido bastante reforçadas em 
relação ao seu antecessor.

Bio Disc Shield

Cada Amezcua Bio Disc 2 vem com um escudo 
de alta qualidade de borracha de silicone para 
protegê-lo no uso cotidiano. Combinado com 
uma maior durabilidade do disco e resistência ao 
impacto, este acessório Amezcua reduz o risco 
de quebras ou danos em potencial, sem afetar 
as propriedades de energia do disco.

MAIS FÁCIL

Design de base plana

Uma nova fusão cria um processo de moldagem 
de design de base plana de uso mais amigável 
no Amezcua Bio Disc 2, o que faz desta uma 
base confiável e estável para seus recipientes de 
bebidas. Essa melhora na concepção funcional 
do disco significa que as bebidas – num 
recipiente de vidro, copo garrafa, ou até mesmo 
uma jarra - são capazes de ficar sobre o disco 
com mais firmeza do que antes.
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O próximo nível em matéria de 
bem-estar
O Amezcua Bio Disc 2 foi projetado para melhorar 
ainda mais, equilibrar e harmonizar a energia do corpo 
humano através de conceitos naturais criados a partir de 
um processo de alta tecnologia.

Como isto é possível?
O Amezcua Bio Disc 2 é produzido a partir de minerais 
naturais tecnicamente projetados, conectados de 
forma estrutural ao vidro em nível molecular, utilizando 
métodos de fusão em altas temperaturas. Através 
desta combinação de minerais e de técnicas de fusão, 
um campo de energia positiva é criado, o que permite 
ao Amezcua Bio Disc 2 transferir seu campo de energia 
para a água e o corpo humano, como já foi certificado 
através de vários testes e processos de avaliação. 
Semelhante ao original Bio Disc, porém mais forte em 
matéria de campo da energia, é essa transferência de 
energia que traz o melhor para a sua água.

como um descanso de copo ou uma ‘tampa’ para sua 
água. De qualquer forma, ele trabalha para energizar e 
revitalizar sua água e, como consequência, seu corpo.

Várias instituições de renome em todo o mundo têm 
avaliado as propriedades e capacidades dos Bio 
Amezcua Discs.*+ Entre as avaliações e certificações 
está o veredito de que Amezcua Bio Discs de água 
podem reduzir o valor de tensão superficial da água. 
Isto por sua vez torna a água mais hidratante, o que 
portanto melhora a biocompatibilidade das moléculas 
de água com as células do corpo. Basicamente, isso 
significa que seu corpo pode absorver mais do que 
precisa do ato de beber água. A água tratada com 
os Amezcua Bio Discs também produz belos cristais 
de água formados com perfeição, que indicam altos 
níveis de energia e boa qualidade da água. Os cristais 
de água belíssimos e de boa qualidade passam 
através das paredes celulares do organismo mais 
facilmente, permitindo que o corpo circule e absorva 
nutrientes e minerais nas células rapidamente. Outros 
testes indicaram que o disco tem um ‘efeito positivo 
profundo nos níveis de energia dos indivíduos’.

Além das bebidas
O Amezcua Bio Disc 2 energiza mais que sua água. 
Lave suas frutas e vegetais com a água tratada pelo 
disco, e elas não apenas ficarão frescas por mais 
tempo, mas também serão bem mais saborosas 
ao paladar. Suas plantas podem se beneficiar em 
seu consumo de nutrientes do solo por meio da 
energização com água tratada pelo Amezcua Bio Disc 
2. Da mesma forma, cremes e cosméticos podem ser 
energizados para melhorar sua taxa de absorção.

Testes duplo-cegos, controlados por placebo, 
mediram a eficácia dos Amezcua Bio Discs em 
centros de energia de equilíbrio, revelando-o como 
um método bastante eficaz de energização e equilíbrio 
do campo bio-humano, diminuindo desequilíbrios 
energéticos e redistribuindo energia represada. 

*  Testes realizados em algumas propriedades do original Amezcua Bio Disc também se aplicam à eficácia do Bio Amezcua disco 2, já que os dois 
produtos compartilham da da mesma qualidade de fabricação testada.

† Testes realizados na Amezcua Bio Disc 2 têm mostrado uma maior eficácia e eficiência do que os resultados dos mesmos testes realizados no original 
Amezcua Bio Disc.

Testes realizados no 
Centro de Competência 
Holística pelo Dr. 
Manfred Doepp têm 
mostrado que o 
Amezcua Bio Disc 2 é 
ainda mais eficaz do 
que o original Amezcua 
Bio Disc.

Goles Hidratantes
Sabe-se que beber água é vital, contudo, 
há uma maneira de aumentar e melhorar a 
biocompatibilidade das moléculas da água. Aumentar 
a biocompatibilidade da água significa que você 
conseguirá mais de cada gole enquanto mata sua 
sede. Também existe uma maneira de você beber 
água para aumentar seus níveis de energia e harmonia 
ao mesmo tempo. Como? Bebendo a água que foi 
energizada e aprimorada pelo Amezcua Bio Disc 2.

Portanto, o Amezcua Bio Disc consegue tornar a água 
mais hidratante, harmonizar seus níveis de energia e, 
de forma geral, aumentar as vantagens da ingestão 
de H20. O processo é simples e integra-se ao seu dia 
a dia de forma contínua; apenas coloque seu copo 
ou caneca sobre o disco ou o disco sobre a bebida, 
e então consuma sua água normalmente. Pense nele 

Além disso, diversos 
resultados de testes 
revelaram que os 
Amezcua Bio Discs 
podem aumentar os 
níveis de energia e 
harmonia para aqueles 
que utilizam o disco ou 
bebem a água tratada 
com ele.
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Aplicações sugeridas

Principais benefícios
• Sinta-se renovado e rejuvenescido.
• Beba água tratada com Amezcua Bio Disc 

2 para aumentar seus níveis de harmonia e 
energia.

• Facilite a transferência de nutrientes e 
aumente a biocompatibilidade para obter mais 
de sua água.

• Reduza desequilíbrios energéticos e 
redistribua a energia represada em seu corpo.

Instruções para Cuidado

• Manipule o Amezcua Bio Disc 2 com cuidado.
• Não exponha o Amezcua Bio Disc 2 a 

temperaturas extremas, quentes ou frias.
• Não coloque o Amezcua Bio Disc 2 no 

congelador de sua geladeira.

Especificações

Disco
• Descrição: Vidro Redondo Transparente
• Diâmetro: 90 mm 
• Espessura: 10 mm 

Escudo
• Descrição: Borracha de silicone
• Diâmetro: 96 mm
• Espessura: 19,13 mm

• Deixe correr a água 
sobre o Amezcua Bio 
Disc 2 para otimizá-la 
instantaneamente.

• Coloque seus copos 
e garrafas sobre o 
Amezcua Bio Disc para 
energizar sua água.

• Para uma taxa de 
absorção melhorada, 
coloque seus potes de 
creme e cosméticos em 
cima do Amezcua Bio 
Disc 2.

• Leve o Amezcua Bio 
Disc 2 com você para 
aumentar seus níveis de 
harmonia e energia.

• Regue suas plantas 
com água tratada com 
Amezcua Bio Disc para 
energizá-las e ajude-as 
em sua absorção de 
água e nutrientes.

• Lave as frutas e verduras 
com água tratada com 
o Bio Amezcua Disco 
2 para energizá-las e 
mantê-las frescas por 
mais tempo.

• Reflita a luz LED de 
120-Watt através do  
Amezcua Bio Disc 2 em 
sua comida ou bebidas 
para otimizar seu sabor.

• Coloque Amezcua Bio 
Disc em sua geladeira 
para aumentar a 
qualidade e o sabor de 
seus alimentos e da 
água.
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Não importa quem somos, de onde viemos ou 
qual língua falamos idioma, temos todos pelo 
menos uma coisa em comum: para sobreviver, 
todos nós precisamos beber, nos alimentar e nos 
mover. Para levar uma vida saudável, precisamos 
beber apropriadamente, comer alimentos 
frescos e nos movimentar com energia. A 
melhor forma de alcançar esses objetivos é 
garantir que nossos hábitos alimentares e 
nossos movimentos atendam de forma ideal às 
exigências do nosso corpo.

Se você – assim como a maioria de nós – se 
preocupa com seu bem-estar e está buscando 
uma solução eficiente, segura e conveniente 
para ajudar a manter seu estilo de vida saudável, 
o Amezcua Lifestyle Set será o seu melhor amigo 
do momento! Composto por três discos de uso 
específico, leves e duráveis, o Amezcua Lifestyle 
Set é uma forma avançada de viver com energia 
harmonizada enquanto você bebe, se alimenta 
ou se move.

Os produtos Amezcua sempre estiveram 
presentes para proporcionar a você os benefícios 
que melhoram a sua qualidade de vida. Agora, 
a Amezcua não está apenas presente, mas 
também acompanha você – em casa, no 
trabalho, nas férias, andando pelas ruas, sentado 
em um café... simplesmente em qualquer 
lugar! Este kit especial foi desenvolvido para se 
adequar às diferentes atividades de sua rotina 
diária, e para oferecer a você os recursos que 
possibilitam um estilo de vida saudável aonde 
quer que você vá. 

O Amezcua Lifestyle Set contém três discos 
de energia: Amezcua DRINK, Amezcua EAT 
e Amezcua MOVE, cada qual criado com 
frequências de energia específicas exclusivas 
para a aplicação de cada disco individual. Como 
ocorre com outras linhas de produtos Amezcua, 
a energia positiva do Amezcua Lifestyle Set ajuda 
a balancear e harmonizar seus níveis de energia 
para que você se sinta renovado e pronto para 
enfrentar qualquer desafio do seu dia-a-dia.

Fabricado e energizado na Suíça, a mobilidade 
do Amezcua Lifestyle Set é proporcionada por 
sua composição de alumínio – o alumínio é 
excepcional por sua leveza, força, resistência à 
corrosão e durabilidade. Todos os discos são 
feitos de alumínio, isto é, não são apenas leves 
e convenientemente portáteis, mas são também 
duráveis, ou seja, ideais para um estilo de vida 
ativo e longa vida útil. Use cada um dos discos 
do Amezcua Lifestyle Set para obter o benefício 
específico, dependendo do que vai fazer: beber, 
comer o mover-se. Leve o Amezcua Lifestyle 
Set para todos os lugares, para garantir que 
seu estilo de vida energético não seja apenas 
mantido, mas também melhorado! 

O Amezcua Lifestyle Set pode energizar suas 
bebidas, melhorar seus alimentos e ajudar você a 
mover-se com vigor!

Amezcua DRINK
Aproveite Cada Gole

As frequências específicas de energia com o 
Amezcua DRINK são especificamente projetadas 
para todos os líquidos. Coloque a sua bebida 
sobre o Amezcua DRINK como você faria com 
um porta-copos, para permitir a transferência 
daquelas frequências para ela – para garantir que 
você obtenha o máximo daquilo que você BEBE! 

Principais Benefícios

• Sinta seu corpo renovado e rejuvenescido.
• Melhore seus níveis de harmonia e energia.
• Melhore o sabor de suas bebidas.
• Conveniente, leve e portátil, para que possa 

ser levado a qualquer lugar e usado em suas 
bebidas.

Amezcua EAT
Saboreie Cada Bocado

Coloque o Amezcua EAT no seu refrigerador 
para permitir que a energia positiva específica 
do disco realce o sabor dos seus alimentos e 
aumente a vida útil dos seus mantimentos. Você 
pode ter certeza de que o disco irá transmitir 
a frequência correta de energia em tudo o que 
você COMER!

Energy Shell Pewter Bio Disc Straw Tube Avaliações e Certificações
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Principais Benefícios

• Melhore a qualidade e sabor de seus alimentos.
• Preserve seus alimentos por mais tempo.
• Conveniente, leve e portátil, para que possa 

ser levado a qualquer lugar e usado em seus 
alimentos.

Amezcua MOVE
Energize Cada Passo

Carregue o Amezcua MOVE no seu bolso para 
melhorar seus níveis de harmonia e energia 
enquanto se protege efetivamente dos campos 
eletromagnéticos (e-smog). O Amezcua MOVE 
é durável, leve e possui uma ampla variedade de 
opções para carregar. Você terá energia sempre 
que se MOVIMENTAR!

Principais Benefícios

• Harmonize e melhore seus níveis de energia.
• Proteja-se contra os efeitos negativos de 

campos eletromagnéticos (e-smog).
• Conveniente, leve e portátil, para ser levado a 

qualquer lugar que você vá.

Especificações

Amezcua DRINK

• Descrição: Disco Redondo de Alumínio
• Diâmetro: 85 mm 
• Espessura: 3 mm 

Amezcua EAT

• Descrição: Disco Redondo de Alumínio
• Diâmetro: 85 mm 
• Espessura: 3 mm 
 
Amezcua MOVE
 
• Descrição: Disco Redondo de Alumínio
• Diâmetro: 60 mm 
• Espessura: 3 mm

Sugestões de Aplicação

• Coloque suas bebidas 
sobre o disco Amezcua 
DRINK.

• Coloque seus alimentos 
ou seu prato sobre o 
disco Amezcua EAT.

• Ponha o Amezcua EAT 
em seu refrigerador.

• Leve o disco Amezcua 
MOVE com você para 
todos os lugares.
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Vivendo numa selva de frequências 
nocivas

Hoje, a maioria de nós mal pode imaginar 
um dia sem telefone celular, computador ou 
televisão. De acordo com um estudo realizado 
pelo Conselho de Excelência em Pesquisa, 
adultos gastam em média 8,5 horas em frente 
a telas, incluindo computadores e televisores, 
os quais produzem um número de campos 
elétricos estáticos e campos com alternância 
elétrica e magnética em várias frequências. Em 
muitos países, mais da metade da população 
usa telefones celulares e o mercado cresce 
rapidamente.A CCS Insight, uma organização de 
grande porte em pesquisa de marketing e análise 
focada nos setores móvel e sem-fio, registra que 
mais de dez bilhões de celulares foram vendidos 
desde 1994, incluindo 5 bilhões de assinaturas 
de celular desde o começo de 2011. As torres e 
mastros de transmissão inevitáveis já podem ser 
encontrados em qualquer lugar e a preocupação 
se a radiação do telefone celular é perigosa para 
os humanos não é mais apenas um mito. Estes 
dispositivos convenientes e úteis se tornaram 
totalmente integrados às nossas vidas, onde 
eles definitivamente têm seu lugar ideal. Mas 
ainda assim, eles podem causar problemas 
relacionados a seu uso.

O Amezcua E-Guard é uma solução única 
de bem-estar que fornece proteção contra 
a exposição nociva aos eletro-smogs de 
telefones celulares, computadores, laptops e 
televisores. Seus E-Guards vão aonde quer que 
você vá, sendo discretamente fixados em seus 
dispositivos eletrônicos. Assim, o Amezcua 
E-Guard não somente ajudará àqueles afetados 
pela sensibilidade eletrônica, mas também irá agir 
como uma medida preventiva para a sua futura 
proteção.

A radiação consiste em condução de energia 
na forma de ondas ou partículas. Ela ocorre 
naturalmente ao nosso redor e pode ser nociva 
em pequenas doses, embora através de 
diferentes tipos de radiação tais como e-smog 
(radiação eletromagnética) o corpo pode 
experienciar reações adversas. O Amezcua 
E-Guard é um produto eficaz, funcional e 
comprovado que ajuda a absorver as frequências 
problemáticas de radiação, transformando-as 
em frequências que são mais compatíveis e 
seguras para seu corpo. Além disto, o E-Guard 
tem um valor energético que sutilmente transmite 
informação positiva para o seu corpo, dando 
subsequente suporte a seu bem-estar.
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O perigo invisível do campo de 
radiação eletromagnética

Campos eletromagnéticos (EMF) em todas as 
frequências representam uma das influências mais 
comuns e de crescimento mais rápido, sobre o qual a 
ansiedade e especulação estão se espalhando. Eles 
estão presentes em todo lugar em nosso ambiente, 
mas são invisíveis a olho nu e seus efeitos são 
piores do que o que você pensa! Todos os povos 
agora estão expostos a graus variados de EMF, e os 
níveis continuam a crescer, conforme a tecnologia 
avança. Inúmeros estudos científicos e experimentos 
mostram um número crescente de pessoas que 
são sensíveis à frequência de radiação dos campos 
eletromagnéticos emitida por antenas de rádio móvel, 
telefones celulares, computadores e aparelhos de 
televisão. A exposição a uma frequência externa 
consistente por mais de alguns minutos pode causar 
disfunção elétrica de seu corpo. Ela interfere no 
processo natural de cura do seu corpo.As reações 
sensíveis exibem uma variedade de sintomas*, tais 
com insônia, dificuldade de concentração, ansiedade, 
irritabilidade, dores de cabeça, tontura e reações 
similares.

*  Os sintomas indicados podem variar, com base em cada 
indivíduo e podem não resultar diretamente da exposição aos 
campos eletromagnéticos.

Proteja-se. Equilibre sua energia. 
Reduza seu estresse.

Em meio às dinâmicas de um mundo moderno, 
um corpo saudável necessita de muito tempo e 
atenção. Tomar medidas de precaução sensatas 
é uma decisão importante do dia a dia para todos 
nós. O Amezcua E-Guard age assistindo aqueles já 
afetados pelos nocivos e-smog, assim como também 
fornece uma medida preventiva para uma proteção 
vital para o corpo. Combinando duas tecnologias 
pioneiras em um único chip, o Amezcua E-Guard 
funciona bem com as características de minerais de 
quartzo que ajudam a absorver vários padrões de 
radiação e os transformam em frequências que são 
mais compatíveis com os sistemas biológicos. Um 
valor energético é adicionado integrado ao Amezcua 
E-Guard para sutilmente transmitir informação 
positiva, mantendo o bem-estar de seu corpo. 

Com um design fácil de usar, anexar o Amezcua 
E-Guard a seus dispositivos eletrônicos cotidianos 
permite a você tomar uma ação preventiva ao engajar, 
ativar e dar suporte às defesas naturais e sistemas de 
energia de seu próprio corpo. Sua proteção vai aonde 
quer que você vá!

A combinação de duas 
tecnologias pioneiras de energia

A Human Firewall Technology usa o quartzo para 

absorver frequências e assim as frequências emitidas 

são devolvidas neutralizadas em forma de ondas. Este 

campo interage com o corpo humano e transmite 

uma determinada informação específica.

A programação energética a juda a aumentar o 

efeito geral ao modelar o Amezcua E-Guard com 

informação contendo um valor de energia que 

promove seu bem-estar.
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Principais Benefícios*

• Proteja-se dos efeitos negativos causados pelos 
 campos eletromagnéticos (e-smog).
• Ative e ajude as defesas naturais de seu corpo e 
 sistemas energéticos.
• Sinta-se mais concentrado e energizado.
• Receba os efeitos informacionais positivos e 
 aumento de energia cada vez que sua pele entrar 
 em contato com o E-Guard.

*  Conforme comprovado pelo Dr. Manfred Deopp do Centro 
Holístico de Medicina Energética, Alemanha.

Especificações

• Descrição: Chip de alumínio com gravações em 
laser

• Diâmetro: 25 mm
• Quantidade: Sete (7) E-Guards por pacote

Aplicações sugeridas
• Existem sete E-Guards no total em cada pacote 

do Amezcua E-Guard. Devido à variedade de 
emissões de radiação de diferentes dispositivos 
eletrônicos, é recomendável usar:

• Limpe e seque a superfície 
antes de acoplar seu 
dispositivo ao Amezcua 
E-Guard.

• Descole a proteção 
do adesivo e acople 
o Amezcua E-Guard 
a seu telefone celular, 
computador ou laptop e 
televisão.

Um (1) E-Guard para o 
telefone celuar

Dois (2) E-Guards para 
computadores ou laptops

Quatro (4) E-Guards para 
televisores (pequeno porte)
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No agito de um mundo que se torna cada 
vez mais veloz, menor e mais ocupado, não 
é raro encontrarmos pessoas que se sentem 
enfraquecidas e cansadas. Contudo, não há 
tempo para parar e relaxar... há muito o que 
fazer! E toda a poluição eletrônica emitida 
por muitos dos aparelhos, veículos e avanços 
tecnológicos que utilizamos para fazer tudo 
‘mais rápido’ drena ainda mais o pouco de 
energia que nos resta. Esta é a realidade da vida 
que levamos e do mundo em que vivemos.

Para combater níveis de energia esgotados sem 
adicionar atividades à agenda já movimentada 
de seu dia, o Amezcua Chi Pendant é um 
caminho que oferece proteção contínua contra 
os efeitos de um mundo cheio e estressante, é 
uma maneira de recarregar suas baterias e, o 
mais importante, um meio que permite que você 
conduza sua vida com mais suavidade.

O Amezcua Chi Pendant é um pingente 
avançado, com base em minerais, feito a partir 
de vidro nano-projetado em altas temperaturas 
que possui um campo de energia positivo. Usar 
o Amezcua Chi Pendant faz você se sentir em 
equilíbrio e harmonia.

Além de melhorar seus níveis de harmonia 
e energia, o Amezcua Chi Pendant também 
protege você de campos eletromagnéticos 
em seu ambiente. Testes demonstraram que o 
Amezcua Chi Pendant pode neutralizar os efeitos 
negativos da poluição eletromagnética (e-smog), 
que é o resultado de campos eletromagnéticos 
criados por equipamentos eletrônicos como 
celulares, computadores, fornos micro-ondas, 
iluminação, ar-condicionado etc.

Principais Benefícios

• Sinta-se a renovado e o rejuvenescido.
• Otimize seus níveis de harmonia e energia.
• Proteja-se dos efeitos negativos dos campos 

eletromagnéticos (e-smog).

Especificações

• Descrição: vidro nano-projetado em alta
   temperatura
• Polimento: aço inoxidável de alto grau
• Diâmetro: 38 mm
• Espessura: 5 mm

Observação: Cada Amezcua Chi Pendant 
é único; qualidade que contribui para sua 
atratividade e personalização. O processo 
de fabricação desenvolvido e complexo do 
Amezcua Chi Pendant pode resultar em 
variações de aparência em cada peça, o que não 
afeta de forma alguma as propriedades benéficas 
do pingente.

Aplicações sugeridas
• Insira seu Amezcua Chi 

Pendant em um cordão 
e use-o em seu pescoço.
Ajuste o comprimento do 
cordão de forma que o 
pingente fique na altura de 
seu peito.

Observação: O uso do Amezcua Chi Pendant 
não é recomendado para crianças abaixo dos 
nove anos de idade, grávidas e mulheres em seu 
ciclo menstrual. Caso você observe qualquer 
desconforto, pare imediatamente de usar o 
Amezcua Chi Pendant.
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econômica de lavar suas roupas e louças, pois ele 
reduz a quantidade de detergente utilizada. Com 
menos detergente, o descarte de água utilizada de 
sua máquina de lavar ou lavadora de louças também 
será mais amigável ao meio ambiente.

Principais Benefícios

• Comece e termine cada dia sentindo o frescor e a 
harmonia.

• Melhore a qualidade e a eficácia na lavagem de sua 
roupa e louças enquanto utiliza menos detergente, 
tornando o ato de lavar seus objetos mais ecológico 
e econômico.

Especificações

• Descrição: concha de alumínio com acabamento
                       em epóxi
• Comprimento: 76 mm
• Diâmetro Interno: 15 mm

Usamos água em todos os setores de nosso dia-a-
dia. Nosso corpo e nossa mente dependem de água 
boa e limpa para a garantia de um maior bem-estar. 
Então por que não encontrar um modo de melhorar a 
qualidade de nosso banho e da água que utilizamos 
para lavar nossos objetos?

A Amezcua Energy Shell é uma incrível descoberta 
que oferece a você água hidratante e com energia 
otimizada. Fabricada com alumínio puro, a Amezcua 
Energy Shell produz a mesma energia positiva que o 
popular Amezcua Bio Disc.

O resultado? Água energizada instantaneamente! 
Tomar um banho com água energizada por meio da 
Amezcua Energy Shell deixará você renovado(a) e 
com níveis de energia equilibrados e harmonizados.

Você também pode enriquecer a água que utiliza para 
lavar seus objetos colocando a Amezcua Energy Shell 
na mangueira de entrada de sua máquina de lavar ou 
lavadora de louças. A água energizada faz com que 
o detergente penetre totalmente os materiais, pois 
seu valor de tensão de superfície é muito próximo 
ao da água pura. Isso significa um maneira mais 

Aplicações sugeridas
• Especialmente projetado 

para uso com um chuveiro 
doméstico, simplesmente 
fixe a Amezcua Energy Shell 
em qualquer tubulação de 
chuveiro ou torneira (até 
15 mm de diâmetro) com 
os parafusos e as chaves 
Allen que acompanham o 
produto.

• Encaixe a Amezcua Energy 
Shell ao cano ou mangueira 
de abastecimento de 
sua máquina de lavar ou 
lavadora de louças para 
melhorar instantaneamente 
a qualidade da água dos 
equipamentos.

• Instale a Amezcua Energy 
Shell na torneira de sua 
cozinha ou bebedouro para 
otimizar sua água potável 
em casa.

• Fixe a Amezcua Energy 
Shell na mangueira de 
seu jardim para energizar 
a água que rega suas 
plantas.
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A chave para um estilo de vida saudável inclui um 
dieta nutritiva e bem-balanceada. Claro que a escolha 
dos alimentos e bebidas certos constitui o primeiro 
passo – mas e se fosse possível incrementar aquela 
dieta, adicionando sabores e mais energia?

Amezcua apresenta um novo produto que é capaz de 
fazer exatamente isso – o Amezcua Pewter Bio Disc.

Amezcua Pewter Bio Disc cria um campo de energia 
positiva que realça o sabor dos alimentos e bebidas. 
Colocando seus pratos e copos sobre o disco, como 
se fosse um descanso de prato ou copo, os níveis de 
energia incrementados produzidos serão transferidos 
para seu alimento e bebidas. Com níveis de energia 
reforçados, você poderá saborear as melhores 
características naturais de suas refeições ou bebidas 
favoritas e a delícia dos sabores realçados.

Se você está cansado de jogar fora frutas e vegetais 
rançosos, o Amezcua Pewter Bio Disc pode ser uma 
solução econômica. Deixe o Amezcua Pewter Bio 
Disc em sua geladeira para melhorar a validade de 
seus produtos frescos, pois a energia positiva do 
Amezcua Pewter Bio Disc se transfere a suas frutas e 
vegetais, garantindo um frescor mais duradouro.

• Energize suas refeições 
e bebidas colocando-as 
sobre o Amezcua Pewter 
Bio Disc.

• Lave seus produtos frescos 
com água tratada com 
Amezcua Pewter Bio Disc 
para intensificar o sabor e 
os níveis de energia.

•  Coloque o Amezcua 
Pewter Bio Disc em sua 
geladeira para fortalecer 
seus alimentos e bebidas 
e realçar seu sabor.

• Coloque seus frascos 
de cremes e cosméticos 
sobre o Amezcua Pewter 
Bio Disc para energizá-los 
e otimizar sua taxa de 
absorção.

• Leve o Amezcua Bio Disc 
com você para harmonizar 
e aumentar seus níveis de 
energia.

Fino, leve e fabricado em estanho inoxidável durável, 
o Amezcua Pewter Bio Disc é inquebrável e pode ser 
levado com facilidade com você ou utilizado como 
ornamento de mesa.

Principais Benefícios

• Sinta-se a renovado e o rejuvenescido.
• Beba água tratada com Amezcua Pewter Bio Disc 

para aumentar seus níveis de harmonia e energia.
• Realce o sabor de seus alimentos e bebidas.
• Aumente a durabilidade de seus produtos frescos.

Especificações

• Descrição: Disco de Estanho Redondo
• Diâmetro: 90 mm 
• Espessura: 6 mm 

Instruções para Cuidado

•  Não colocar o Amezcua Pewter Bio Disc de molho 
na água não deixar correr água sobre o Amezcua 
Pewter Bio Disc.

•  Não risque a superfície do Amezcua Pewter Bio Disc.

Aplicações sugeridas
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Você sabia que, quando você sente sede, 
é o jeito de seu corpo dizer a você que está 
desidratado?

Os nutrientes e minerais presentes na água 
energizada são melhor absorvidos por nossas 
células desidratadas. Para dar ao seu corpo a 
água e os nutrientes que ele precisa, energize 
suas bebidas instantaneamente com o Amezcua 
Straw Tube.

O Amezcua Straw Tube tem um campo de 
energia positiva que pode ser transferido 
aos líquidos. Coloque seu canudo dentro do 
Amezcua Straw Tube antes de beber para 
revitalizar instantaneamente suas bebidas! A 
água que passa pelo Amezcua Straw Tube se 
torna mais hidratante, que torna a transferência 
de nutrientes mais eficaz e faz com que a água 
fique mais biocompatível.

Prático e fácil de usar, traga seu elegante 
Amezcua Straw Tube para energizar seus drinks 
durante as viagens!

Aplicações sugeridas

• Coloque um canudo no 
Amezcua Straw Tube 
e segure-o com seus 
dedos. As bebidas que 
passam pelo canudo 
são instantaneamente 
energizadas.

Principais Benefícios

• Revitaliza instantaneamente e realça o sabor de 
suas bebidas.

• Sinta-se renovado e revitalizado.
• As bebidas tratadas tornam-se mais 

hidratantes e têm seus níveis de energia e 
harmonia otimizados.

• Conveniente, leve e fácil de levar.

Especificações

• Descrição: tubo de estanho para canudo
• Comprimento: 30 mm
• Diâmetro Interno: 8 mm
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Avaliações e Certificações

*  Testes realizados em algumas propriedades do original Amezcua Bio Disc também se aplicam à eficácia do Amezcua Bio Disc 2, já que os dois 
produtos compartilham da mesma qualidade de fabricação testada

†  Testes realizados no Amezcua Bio Disc 2 têm mostrado uma maior eficácia e eficiência do que os resultados dos mesmos testes realizados no original 
Amezcua Bio Disc.

Sobre o Amezcua Lifestyle SetBio Disc 2 Chi PendantE-Guard

Electrochemical Quality 
Consulting Corporation 
(EQC,)

Universidade Nacional 
de Tecnologias da 
Informação, Mecânica e 
Ótica (University ITMO)

Alemanha

Rússia

Alemanha

Índia

Alemanha

Alemanha

Cingapura

Japão

Alemanha

República 
Tcheca

Centro para Ciências 
de Biocampo 

PROGNOS™, 
MedPrevent GmbH & Co

Dr med. Manfred Doepp

Dr med. Michael Kucera

Instituto de 
Eletrofônica

I.H.M. Institute

PSB Laboratory

SCHOTT AG

Efeito Positivo em 
Bebidas

Diminuição de Desequilíbrios 
Energéticos no Corpo 
Humano*

Efeito Positivo em 
Alimentos

Efeito positivo sobre 
Água*

Efeito Positivo em Bebidas

Efeito positivo em 
alimentos

Níveis de Energia na 
Água*

Qualidade de Fabricação

Valor de Tensão da 
Superfície da Água*

Campo Energético 
Positivo†

Níveis Aumentados de 
Energia na Água e no 
Corpo Humano†

Proteção Contra Poluição 
Eletromagnética

Influência Positiva 
Sobre o Corpo 
Humano e Água††

Efeito Positivo Sobre 
o Corpo Humano*

Equilibra os Chacras e 
Centro de Energia no 
Corpo Humano*

Áumento de Energia e 
Niveis de Harmonia no 
Corpo Humano*

Diminuição dos Níveis 
de Estresse no Corpo 
Humano*

Campo de Energia 
Positiva*

Critério melhorado de 
energia medicinal

Impacto reduzido 
da radiação técnica 
perturbadora

Avaliador País Escopo
Chi

PendantE-Guard
Energy
Shell

Straw
Tube

Pewter
Bio
Disc

Lifestyle Set

Amezcua
DRINK

Amezcua
EAT

Amezcua
MOVE

Bio
Disc

2



• Universidade Nacional de Tecnologias da 
Informação, Mecânica e Ótica (University 
ITMO), Rússia

Ministério da Educação e Ciência da Federação Russa

A Universidade Nacional de Tecnologias da Informação, Mecânica e 
Ótica (University ITMO) é uma das melhores e mais antigas instituições 
de ensino superior da Rússia, com uma longa história e tradição de 
mais de 100 anos.

A escola oferece formação em ciência e tecnologia avançada com o 
conceito básico de ser o Instituto de conhecimento e aprendizagem, 
bem como proporcionar vantagem competitiva e desenvolvimento 
para a esfera econômica e social da Rússia. Esta é a base da 
abordagem empresarial para atividades científicas, educacionais e de 
inovação em tecnologias da informação e ótica.

Diminuição de Desequilíbrios Energéticos no Corpo Humano; 
Efeito Positivo Sobre Água

O objetivo do estudo realizado pela Universidade foi a confirmação 
da eficiência da influência do Amezcua Bio Disc à condição fisiológica 
do ser humano, em particular o efeito sobre determinados índices 
funcionais do sistema cardiovascular e do sistema que fornece 
energia para as atividades humanas do organismo.

Com base nos resultados dos testes, o Amezcua Bio Disc ajudou a 
diminuir os desequilíbrios energéticos e a harmonizar os recursos de 
adaptação do corpo humano, assim como teve um efeito positivo 
sobre a água.

Energy Shell Pewter Bio Disc Straw Tube Avaliações e Certificações



• Electrochemical Quality Consulting 
Corporation (EQC), Alemanha

A Electrochemical Quality Consulting Corporation (EQC) é um 
laboratórios especializado em medições eletroquímicas nos alimentos, 
solo e compostos. Recente e notadamente, a empresa obteve 
resultados acerca da conexão imediata entre o potencial de redox 
no solo e o potencial de redox dos produtos cultivados naquele 
solo. Todas estas medições são indicações de que a qualidade dos 
alimentos e bebidas pode ser verificada através dos potenciais de 
redox.  

O valor de redox mostra a relação entre a oxidação e redução, o 
que significa quantos elétrons estão sendo levantados e de modo 
oposto, liberados. Quanto mais baixo o valor de redox nos alimentos 
e bebidas, maior a qualidade dos alimentos e bebidas para ajudar 
a melhorar a ordem inerente do seu corpo e oferecer mais elétrons 
para neutralizar os radicais livres. Além disso, o valor de redox mais 
baixo significa a diminuição do potencial de oxidação dos alimentos e 
bebidas, o que ajuda a aumentar a vida útil dos seus mantimentos e 
aumenta a qualidade e sabor dos seus alimentos e bebidas.

Efeito Positivo em Bebidas

As medições realizadas pelo EQC mostram que a redução do valor 
de redox dentro do Amezcua DRINK era visível, o que pode ser visto 
termodinamicamente como positivo.

Efeito Positivo em Alimentos

Resultados de testes realizados pelo EQC também mostram que 
o Amezcua EAT pode reduzir o valor de redox, o que pode ser 
termodinamicamente visto como positivo.
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• Centre for de Biocampo Sciences (Centro 
para Ciências de Biocampo), Índia

O Centre for Biofield Sciences (CBS) promove um modelo preventivo 
de cuidado com a saúde, no qual a medicina naturopática é a 
selecionada como abordagem preferida ao cuidado com a saúde. 
O Centro tem foco na pesquisa bioenergética, e seus cientistas e 
doutores pesquisam e treinam 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 Polycontrast Interference Photography (PIP), o método de 
Electroscanning (ESM) e o teste de estresse bioenergético (BEST), 
a GDV (Gas Discharge visualization), a RFI (Resonant Field Imaging); 
tudo isso permitindo ao terapeuta integrado encontrar a causa 
principal da doença e, portanto, o caminho mais preciso para a saúde.

Efeito Positivo sobre o Corpo Humano; Equilibra os Chacras e 
Centro de Energia no Corpo Humano

Testes foram realizados para determinar o efeito do Amezcua Bio 
Disc e do Amezcua Chi Pendant no corpo humano e a eficácia dos 
produtos no equilíbrio de centros de energia. Os testes foram duplo-
cegos e grupos de controle com placebo foram utilizados. Os testes 
revelaram que ambos os produtos constituem métodos bastante 
eficazes de energizar e balancear o biocampo humano, reduzindo os 
desequilíbrios energéticos e redistribuindo a energia represada.

Também observou-se que durante os experimentos com o Amezcua 
Chi Pendant, as alterações testemunhadas foram particularmente 
rápidas e positivas. Além disso, resultados de testes do Amezcua Bio 
Disc indicaram que o produto tem um ‘efeito positivo profundo sobre 
os indivíduos no nível energético’.

• Institute of Eletrofotônica (Instituto de 
Eletrofotônica), Alemanha

O Institute of Electrophotonic está envolvido em atividades e outros 
desenvolvimento de métodos de medição do Captador Eletrofotônico 
(EPC) / Visualização de Descarga de Gases (GDV). Wadim Säidow, 
Head of the Institute, physicist and basic researcher, collaborates with 
the Technical University Berlin, the Charité Berlin, the REHA Clinique 
Berlin, the European University Potsdam, the Institute of Chemistry of 
the University Ljubljana, the Technical University St. Petersburg, the 
Lomonosov University Moscow, e outras instituições.

Influência Positiva sobre o Corpo Humano e Água

Testes realizados pela câmera de EPC (GDV) e EPC (GDV) – Fifth 
Element incluíram comparações placebo para tirar as medidas do 
estado da água e do corpo humano. Os resultados dos testes dos 
Amezcua Bio Discs mostram que o produto tem uma influência 
energética positivamente reguladora e harmonizante sobre o 
corpo humano e a água. Além disso, o Pendente Chi Amezcua  
afirmativamente exerce influência com energia positiva no corpo 
humano e na água, sendo adequado para uso diário.

Energy Shell Pewter Bio Disc Straw Tube Avaliações e Certificações



Before After

Before After

Exemplo dos resultados de teste PROGNOSTM do Amezcua 
Bio Disc:

Os níveis de energia do usuário foram aumentados, e a desarmonia 
de seu sistema de meridianos foi reduzida de 48% para 34%.

• PROGNOS™, Alemanha

PROGNOS™ é um sistema terapêutico e diagnóstico baseado na 
medicina tradicional, que utiliza um método indolor para criar uma 
imagem do estado energético do corpo. Esse sistema é medido por 
meio do sistema de meridianos do sujeito, que é o curso da energia 
do corpo humano. PROGNOSTM e sua fabricante - a MedPrevent - 
foram credenciados com os certificados da CE e ISO pelo EUROCAT 
- Instituto para Certificação e Testes.

Campo de Energia Positiva

Os testes da máquina PROGNOSTM demonstram que o Amezcua 
Bio Disc, o Amezcua Pewter Bio Disc, o Amezcua Chi Pendant, a 
Amezcua Energy Shell e o Amezcua Straw Tube possuem um campo 
de energia positiva. Os resultados dos testes demonstram que após 
beber água tratada com esses produtos ou ao utilizar o Amezcua Chi 
Pendant, os níveis energéticos dos usuários foram aumentados e a 
desarmonia dos sistemas dos meridianos foi reduzida.

After

Before

• Dr med. Michael Kucera, República Tcheca

O Dr Kucera é um médico internacionalmente ativo da República 
Tcheca, que é responsável pela introdução do potencial da Medicina 
Mitocondrial como uma ferramenta terapêutica básica. O Dr Kucera 
monitora a eficácia da terapia pela medida da variabilidade da 
frequência cardíaca. O Dr Kucera foi premiado com o Prêmio da 
International Mitochondrial Medicine Association (IMMA) em 2000.

Aumento de Energia e Níveis de Harmonia no Corpo Humano; 
Diminuição dos Níveis de Estresse no Corpo Humano

Um estudo de observacional preliminar indicou que ao usar o 
Amezcua Chi Pendant ou beber água tratada com o Amezcua Bio 
Disc, os usuários experimentaram uma atividade simpática reduzida 
do sistema nervoso, reduzindo assim a tensão, aumentando as 
reservas de capacidades de adaptação ao estresse, a atividade 
parassimpática e as reservas energéticas. O teste também 
demonstrou um efeito harmonizante na relação cooperativa entre as 
partes simpáticas e parassimpáticas do sistema nervoso autônomo; 
isso otimiza os mecanismos reguladores e de adaptação. O Dr 
Kucera também demonstrou que após uma semana sem utilizar o 
Amezcua Bio Disc ou o Amezcua Chi Pendant, os benefícios para a 
função cardiovascular, sistemas reguladores e níveis de estresse dos 
usuários reduziram-se próximos aos valores usuais.

As pessoas envolvidas nos testes manifestaram sintomas reduzidos, 
inclusive melhor sono, tensão reduzida, melhoria de doenças 
psicoemocionais e atividades energéticas aumentadas.
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• Dr med. Manfred Doepp, Alemanha
O Dr med. Manfred Doepp é membro do Comite da Sociedade Alemã 
de energia e medicina da informação e.V., Stuttgart. Também é 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 Computadores, 
Comunicações e Tecnologias de Controle).

Critério melhorado de energia medicinal; impacto reduzido da 
radiação técnica perturbadora

O Amezcua E-Guard foi cientificamente testado usando diagnósticos 
médicos e segmentados para avaliar os efeitos bioenergéticos, bio 
informacionais, bio funcionais e bio coloidais. Um resultado positivo foi 
significativo e a reprodutibilidade demonstrada, observando-se que o 
Amezcua E-Guard ajuda a melhorar o critério de energia medicinal tais 
como o estado energético, informacional, funcional e sol-gel e reduz o 
impacto de radiação técnica perturbadora no organismo.

Níveis Aumentados de Energia na Água e no Corpo Humano

Os efeitos do Amezcua Bio Disc, do Amezcua DRINK e da Amezcua 
Energy Shell na qualidade da água e do estado bioenergético do 
corpo humano foram testados pelo Dr.  Manfred Doepp no Centro 
Holístico na Alemanha, usando diagnósticos meridianos.

Os resultados do teste demonstram que o Amezcua Bio Disc, o 
Amezcua DRINK e a Amezcua Energy Shell contam com uma área 
operacional de sucesso no tratamento informacional energético 
de líquidos e de nutrientes que contêm água.  A água tratada com 
Amezcua Bio Disc, o Amezcua DRINK e a Amezcua Energy Shell tem 
um nível elevado de energia e harmonia.

Proteção Contra Poluição Eletromagnética

A  poluição eletromagnética é o efeito negativo de campos 
eletromagnéticos criados por equipamentos eletrônicos em nosso 
ambiente como celulares, computadores, iluminação, ar-condicionado 
e outros dispositivos elétricos. O teste diagnóstico de meridianos 
demonstra que o Amezcua Chi Pendant e o Amezcua MOVE conseguem 
neutralizar os efeitos negativos da poluição eletromagnética, bem como 
aumentar e harmonizar os níveis de energia do usuário.

Campo Energético Positivo

Os testes conduzidos pelo Dr. Doepp mostraram que o Amezcua Bio 
Discs, Amezcua Chi Pendant, Amezcua E-Guard, Amezcua Lifestyle 
Set e Amezcua Energy Shell possuem um campo de energia positivo. 
Resultados de testes também revelaram que quando os Amezcua 
Bio Discs, o Amezcua Chi Pendant, Amezcua E-Guard e o Amezcua 
MOVE mantidos próximos ao corpo, os níveis de energia e harmonia 
de seu portador mostram um aumento significativo.

Efeito Positivo em Bebidas

Baseados nos resultados dos testes realizados, o Amezcua DRINK 
ajuda a aumentar a energia e harmonia, enquanto também equilibram 
os sistemas corporais autônomos que estão sofrendo de estresse.

Efeito Positivo nos Alimentos

Os testes de energia mostram que o Amezcua EAT é capaz de 
influenciar os nutrientes encontrados nos alimentos para melhorar a 
energia e harmonia, enquanto também equilibra os sistemas corporais 
autônomos que estão sofrendo de estresse.
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• I.H.M. Institute, Japão

O Instituto I.H.M. no Japão foi fundado pelo Dr Masaru Emoto, um 
profissional de medicina alternativa. O Dr Emoto alcançou fama 
internacional por meio de sua pesquisa intensa sobre a água em todo 
o mundo. Ele também é Presidente Emérito da International Water for 
Life Foundation.

Níveis de Energia na Água

Pesquisas têm revelado uma correlação entre a formação de cristais 
de água e a qualidade da água, em termos de grau de poluição. Em 
uma pesquisa recente do I.H.M. Institute, ficou claro que esta energia 
pode afetar a formação de cristais de água. Assim, a formação de 
cristais de água reflete não apenas aspectos físicos, mas também 
informativos ou energéticos da água. As amostras de água com um 
bom equilíbrio de minerais e energia tendem a produzir belos cristais.

Um experimento com cristais de água conduzido no Instituto 
demonstrou que a água tratada com Amezcua Bio Disc produz 
cristais de água belos e de boa qualidade, em comparação à água 
destilada normal. A água tratada demonstrou possuir menos cristais 
de água ‘imperfeitos’.

Água tratada com 
Amezcua Bio Disc**

Água não tratada com 
Amezcua Bio Disc**

• SCHOTT AG, Alemanha

A SCHOTT AG recebeu o reconhecimento EN ISO 9001:2000 para 
seu sistema de gestão da qualidade.

Qualidade de Fabricação

Os vidros do Amezcua Bio Disc e do Amezcua Chi Pendant são 
fabricados nas instalações da SCHOTT AG, na Alemanha.

**Número de Autorização 080320702. Copyright © 2008 por Office Masaru Emoto, LLC.

• PSB Laboratory, Cingapura
Os relatórios de teste do PSB têm amplo reconhecimento de 
fabricantes, compradores terceirizados e autoridades governamentais 
em Cingapura. Seus laboratórios também são credenciados pelo 
Singapore Accreditation Council – Singapore Laboratory Accreditation 
Scheme (SINGLAS) para ISO 17025.

Valor de Tensão da Superfície da Água

Resultados mostram que após o tratamento com o Amezcua Bio 
Disc, o Amezcua Pewter Bio Disc, a Amezcua Energy Shell e o 
Amezcua Straw Tube, o valor de tensão de superfície da água 
tratada se aproxima ao da água pura. A mudança no valor de tensão 
de superfície torna a água mais biodisponível, otimizando assim a 
compatibilidade das moléculas da água com as células do corpo. 
Isso também significa que a água tratada conduz os detergentes 
profundamente aos materiais, novamente devido a seu valor de 
tensão de superfície bem próximo ao da tensão encontrada na água 
pura. Assim, o ato de lavar roupas e louça se torna mais eficaz e 
eficiente, permitindo que você reduza a quantidade de detergente ou 
sabão utilizada. Com menos detergente utilizado, a água descartada 
da máquina de lavar ou lavadora de louça é mais ecológica.

About Amezcua Lifestyle SetBio Disc 2 Chi PendantE-Guard



TERMOS DE RESPONSABILIDADE

As informações fornecidas neste folheto não podem ser, e não devem ser, substitutos 
de orientação do seu médico, nem de qualquer diagnóstico, ou como substituto de uma 
opinião, avaliação ou tratamento médico.

Aconselhamos que você pare de utilizar os produtos Amezcua e consulte seu médico caso 
sinta alguma forma de desconforto.

Não reconhecemos compras dos nossos produtos feitas de terceiros ou outras partes. 
Compras dos nossos produtos feitas de outras partes que não diretamente através da QNet 
são de seu exclusivo risco e a Amezcua e/ou QNet não podem ser responsabilizados seja 
como for e de nenhuma maneira do que advir destas compras. Nenhuma garantia e /ou 
representação de qualquer natureza deve ser aplicável ou válida de acordo.

Os usuários são expressamente encaminhados para nossos termos de responsabilidade 
total e limitações completos no nosso website, os quais são adotados e se aplicam 
igualmente a todos os usuários.

Especificações do produto podem mudar sem aviso prévio.
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