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Amezcua دربــاره
برای افزایش تعادل و ســـطح  یک محصول تعادل انرژی منحصر بفرد اســـت که 
 Amezcua ،پژوهش و پیشرفت مداوم انرژی روزانه شما طراحی شده است. با 
همچنان به ارائه محصوالت تندرســـتی خود بـــا کیفیت عالی ادامه می دهد و 

زندگی متوازن و در نتیجه ذهن، جسم و روح شخص را بهبود می بخشد.

پرطرفدار خود در سراســـر جهان  Amezuca همچنیـــن بـــه ارائه محصـــوالت 
ماننـــد محصـــول جدید و بهینـــه ســـازی شـــده Amezcua Bio Disc 2، بهبود 
یز محافظ آلودگی های  دهنده انرژی قابل حمـــل Amezcua Lifestyle Set و آو
الکترومغناطیسی Amezcua Chi ادامه می دهد. با هدف افزایش خصوصیات 
طبیعی آب و همچنین سیستم انرژی بدن انسان، محصوالت Amezcua همراهی 

برای کسانی می باشد که در جستجوی زندگی سالم و کامل هستند. حیاتی 
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BETTER
STRONGER

EASIER

وقتی که محصول Amezcua Bio Disc در سال 2006 به 
جهان معرفی شد، انقالبی را در زمینه نحوه بهبود و متعادل 
سازی انرژی آب و به حداکثر رساندن تأثیرات مثبت آن 
روی بدن ایجاد نمود. طی سال های بعد، آزمایشات متعدد 
علمی قابلیت متعادل سازی انرژی مثبت Bio Disc را اثبات 
نمود در حالیکه میلیون ها مشتری راضی از سراسر جهان 

نیز مزایای این بهبود دهنده انرژی را شخصًا تجربه کردند.

بهینه سازی  با   Amezcua Bio Disc 2 امروز، محصول 
قابلیت های محصول جهانیBio Disc ، تعریفی جدید از 

متعادل سازی انرژی در آب آشامیدنی را ارائه می کند.

Amezcua Bio Disc 2 بهتر، قوی تر، آسان تر، سریع تر 
بوده و عصر جدیدی را در زمینه متعادل سازی  و مؤثرتر 

انرژی آغاز می کند.

بهتر

حلقه هایی به شکل هفت موج

 Amezcua Bio Disc 2 قابلیت تقویت میدان های انرژی
با شکل هفت موج حلقه هایی که روی سطح  مستقیمًا 
برجسته هفت  دیسک قرار دارند مرتبط است. حلقه های 
روی  که  مایعاتی  بیو-مولکولی  ساختاری  فرآیند  تایی 
و سازگاری  کنند  تسریع می  را  ریخته می شوند  دیسک 
زیستی مولکولهای آب را با بدنتان بیش از پیش بهبود می 
بخشند. مایعات از طریق امواج تولید شده توسط حلقه ها 

سریع تر و بهینه تر انرژی می گیرند.

یوفوتون  نور با

یوفوتون  با تولید  نظر گرفتن  در  با   Amezcua Bio Disc 2
نوردهی را افزایش می دهد. فوتون ها - اصل واحدهای پایه 
نور که توسط آلبرت انیشتن ارائه شد - و ارتباط آنها در سیستم 
طراحی  است.  قدیمی  علمی  رشته  یک  بیولوژیکی  های 
Amezcua Bio Disc 2 انرژی و طعم نوشیدنی های شما 
تواند  بهبود می بخشد، یک چراغ LED 120 وات می  را 
یوفوتون را از درون Amezcua Bio Disc 2 تولید کند. نور با

ما می دانیم که گیاهان از انرژی نور خورشید در فرآیند 
موجودات      تنها  گیاهان  ولی  کنند،  می  استفاده  فتوسنتز 
پیچیده  رابطه  و  داشته  نور  به  نیاز  که  نیستند  ای  زنده 
و  رشد  انسان گرفته شود،  یک  از  نور  اگر  دارند.  آن  با  ای 

عملکردهای بیولوژیکی بدن انسان متوقف می شود.

به عنوان کوچکترین واحدهای فیزیکی نور،  یوفوتون ها  با
 - شما  بدن  شامل   - زیستی  های  بافت  تمامی  توسط 
مصرف شده و در آنها ذخیره می شود. تحقیق در مورد 
یوفوتون ها در علم مدرن مهم تر شده است و  برد با کار
ممکن است اثبات گردد که در تمامی واکنش های زیستی 

در بدن شما، شامل عملکرد کلی بدن شما تأثیر دارند.

قوی تر

بر حرارت و ضربه برا مقاومت در 

Amezcua Bio Disc 2 مقاومت باالتری در مقابل حرارت 
و ضربه دارد که حتی در شرایط نامناسب محیطی خواص 
فیزیکی خود را حفظ می کند. استحکام و قابلیت استفاده 
بهبود  به طور چشمگیری  قبلی  از محصول  این محصول 

یافته است.

Bio Disc سپر

سپر  یک  شامل   Amezcua Bio Disc 2 محصول  هر 
استفاده  در  آن  از  محافظت  برای  سیلیکونی  الستیکی 
روزمره است. این محصول Amezcua همراه با پایداری و 
مقاومت بهینه شده آن، خطر شکستن یا صدمات احتمالی 
داشته  تأثیر  دیسک  انرژی  خواص  روی  است  ممکن  که 

باشند را کاهش می دهد.

آسان تر

طراحی تخت

از یک فرآیند قالب گیری ترکیبی جدید باعث  استفاده 
تخت  از یک طراحی   Amezcua Bio Disc 2 شده که 
یر  ز براحتی  را  آن  بتوان  تا  ببرد  بهره  آسان  بری  با کار و 
ظرف های حاوی نوشیدنی قرار داد. بهینه سازی طراحی 
عملیاتی به این معناست که نوشیدنی های شما - داخل 
با   - بلور  یا حتی ظروف  بطری  فنجان،  ظروف، شیشه، 

ثبات بیشتری روی دیسک قرار بگیرند.
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سطح باالتری از سالمتی

The Amezcua Bio Disc 2 برای بهبود و متعادل ســـازی 
انـــرژی بدن انســـان از طریق اصول طبیعـــی حاصل از یک 

فرآیند پیشرفته طراحی شده است.

یر است؟ این امر چگونه امکان پذ

Amezcua Bio Disc 2 از مواد معدنی طبیعی ساخته شده 
که با بهره گیری از مهندســـی فنی به صورت ســـاختاری 
و بـــا اســـتفاده از روش های هم جوشـــی در دمـــای باال و در 
سطح مولکولی با شیشه پیوند داده شده است. آزمایشات 
اثبـــات کرده اند که از طریـــق تلفیق مواد معدنی و روش های 
 هـــم جوشـــی، میدان انـــرژی مثبتی ایجاد می شـــود که به
Amezcua Bio Disc 2 امـــکان می دهد میدان انرژی خود 
را به آب و بدن انســـان منتقل کند. این محصول یک میدان 
انرژی مشـــابه محصول Bio Disc ولی قوی تر از آن را تولید 
می کند که تمامی فواید آب آشامیدنی را آشکار می کند.

جرعه های آب

بر اســـاس دانش عمومی، آب آشـــامیدنی حیاتی اســـت، 
برای ارتقا و بهبود ســـازگاری زیســـتی  بـــا این حـــال، راهی 
مولکولهای آب وجود دارد. ارتقا و بهبود سازگاری زیستی 
آب بدین معنی اســـت که شما در عین حالی که تشنگی 
برطرف می کنید، با هر جرعه خواص بیشتری را  خود را 
برای افزایش  وارد بدن خود می کنید. همچنین راه دیگری 
ســـطح انرژی و توازن آب آشـــامیدنی شـــما وجود دارد. 
 Amezcua Bio Disc 2 چگونه؟ با نوشیدن آبی که توسط

ارتقا داده شده و دارای انرژی شده باشد.

براین Amezcua Bio Disc 2 قادر است سطح هیدرات  بنا
آب آشامیدنی شما را افزایش دهد، سطوح انرژی شما را 
توازن بخشد، و در کل فواید نوشیدن H20 را افزایش دهد. 
فرآیند انجام این کار ســـاده اســـت و به راحتی به کارهای 
روزمره شما افزوده می شـــود؛ تنها کافیست لیوان آب را 
روی دیسک یا دیسک را روی لیوان آب قرار دهید و سپس 
مثل همیشـــه آب را مصرف کنید. می توانید فکر کنید 
پوش لیوان آب شماست.  یر لیوانی یا سر که این دیسک ز

انــجــام شــده توسط  آزمــایــشــات 
ــــــوپ در ی ـــرد د ـــف ـــان ـــر م ـــت  دک
Holistic Competence Center 
ـــــــی دهـــــــــد کـــه ــــــشــــــان م  ن
حتی   Amezcua Bio Disc 2
 Amezcua Bio Disc از  مؤثرتر 

اصلی است.

یرا دو محصول کیفیت تولید مشابهی دارند.  * آزمایشات انجام شده روی بعضی از خواص Amezcua Bio Disc روی بازدهی Amezcua Bio Disc 2 نیز تأثیر دارند ز
† آزمایشات انجام شده روی Amezcua Bio Disc 2 بازدهی و تأثیرات بیشتری را نسبت به Amezcua Bio Disc اولیه نشان داده است.

در هـــر دو صـــورت، این 
دیسک به آب آشامیدنی 
شـــما و در نتیجـــه بـــدن 
آنرا  شماانرژی بخشیده و 

احیا می کند.

معتبـــر  هـــای  ســـازمان 
مختلفی در سراسر جهان 
 خـــواص و قابلیـــت های
را   Amezcua Bio Disc
ارزیابی کرده اند.*† در میان 
این نتایج به قابلیت کاهش 
توسط آب   تنش سطحی 
 Amezcua Bio Disc

نیز اشـــاره شـــده اســـت. این بـــه نوبه خود آب را بیشـــتر 
براین ســـازگاری مولکولهای آب را  هیدراته می کند، و بنا
با ســـلولهای بدن بهبود می بخشـــد. به طور کلی این یافته 
بدین معنی اســـت که بدن شما قادر است چیزی فراتر از 
آنچه که نیاز دارد را از طریق آب آشامیدنی جذب کند. 
همچنین، آبی که با Amezcua Bio Disc غنی می شـــود 
بلورهای زیبا و کاملی را تولید می کند، که یکی از شاخص 
هـــای آب با کیفیت خوب و ســـطوح انرژی باال اســـت. 
یواره سلول  کریســـتال های زیبا و کامل آب آســـان تر از د
هـــای عبور می کنند و به بدن شـــما اجـــازه می دهند که 
مواد مغذی و مواد معدنی را ســـریع تر به ســـلول های بدن 
برساند. آزمایشات بیشتر نشان داده است که دیسک »تاثیر 

مثبت بسزایی در اشخاص از لحاظ سطوح انرژی« دارد.

فراتر از دیگر نوشیدنی ها

بـــرای افزایـــش انـــرژی آب  Amezcua Bio Disc 2 تنهـــا 
آشامیدنی شـــما نیست. میوه و سبزی خود را با آب غنی 
شـــده با دیسک بشـــویید تا هم تازگی و ماندگاری آنها و هم 
طعم آنهاافزایش یابد. گیاهان شما نیز می توانند مواد مغزی 

بیشتری را از طریق خاک آبیاری و انرژی دار شده با آب احیا 
شده توسط Amezcua Bio Disc 2 جذب کنند.

بـــه همین ترتیـــب، کرم هـــا و مواد آرایشـــی را مـــی توان 
انـــرژی دار کـــرد تـــا میـــزان جـــذب آنهـــا افزایـــش یابـــد. 
بودنـــد و با اســـتفاده  تســـت هـــا از نـــوع دوســـویه کـــور 
بـــرای گروه کنتـــرل توانســـته اند میـــزان تاثیر  از دارونمـــا 
Amezcua Bio Disc را در تـــوازن مراکز انرژی بســـنجند و 
نشـــان دهند که استفاده از این دیســـک روشی بسیار موثر 
برای انرژی بخشـــیدن و توازن زیســـت انسان، کاهش عدم 
توازن انرژی، و توزیع دوباره انرژی جمع شـــده است. نتایج 
آزمایـــش های مختلف همچنین حاکی از آن اســـت که 
Amezcua Bio Disc می تواند سطوح انرژی و توازن را در 
کسانی که از دیسک استفاده می کنند و یا آب غنی شده 

با آن را می نوشند، افزایش دهد.
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مزايای اصلی

• احساس طراوت و جوانی.
• برای افزایش سطح انرژی و تعادل در بدن ، آبی را بنوشید 

که با Amezcua Bio Disc 2 تقویت شده باشد.
برای  • انتقال مواد مغذی و افزایش ســـازگاری زیستی آب 

نهایت میزان جذب از نوشیدنیها را تسهیل می کند.
• عـــدم تـــوازن انرژی را کاهش داده و انرژی جمع شـــده را 

مجدداً توزیع نمایید.

بوط به نگهداری  دستورالعمل های مر

• Amezcua Bio Disc 2 را با احتیاط حمل کنید.
• Amezcua Bio Disc 2 را در معرض تغییر دمای شـــدید 

چه در سرما و چه در گرما قرار ندهید.
یزر  • از قـــرار دادن Amezcua Bio Disc 2 در محفظه فر

یخچال خودداری کنید.

مشخصات

دیسک 
• شرح: شیشه شفاف گرد 

• قطر: 90 میلی متر 
• ضخامت: 10 میلی متر 

محافظ
• شرح: الستيک سيلیکونی

• قطر: 96 میلی متر
• ضخامت: 19.13 میلی متر

پیشنهادی بردهای  کار

بطـــری  و  هـــا  نوشـــیدنی   •
روی را  خـــود   هـــای 
Amezcua Bio Disc 2 قرار 
تا آب نوشیدنی شما  دهید 

دارای انرژی شود.

• برای بهبود خواص آب آن را 
 Amezcua Bio Disc 2 روی

یزید. بر

• قوطـــی هـــای کـــرم و لـــوازم 
افزایـــش  بـــرای  را  آرایـــش 
 ســـرعت جذب آنهـــا روی
Amezcua Bio Disc 2 قرار 

دهید.

ـــا ب کــــــــه  ــــــــــی  آب ــــــــا  ب  • 
 Amezcua Bio Disc 2
آن،  به  بخشیدن  انرژی  برای 
گیاهان  اســت  شــده  غنی 
به  و  ــاری کـــرده  ــی آب را  ــود  خ
آنها در دریافت آب و مواد 

مغذی کمک کنید.

• میـــوه و ســـبزیجات خودتان 
تـــر  تـــازه  آنکـــه  بـــرای  را 
 بماننـــد بـــا آبی که توســـط
 Amezcua Bio Disc 2

دارای انرژی شده بشوئید.

وات   120 چـــــراغ  ـــک  ی  •
پــشــت از  را   LED 
به   Amezcua Bio Disc 2
غذا یا نوشیدنی های خودتان 
بتابانید تا طعم آن بهتر شود.

• هـــر کــجــا کـــه مـــی رویـــد، 
Amezcua MOVE را همراه 

داشته باشید.

• Amezcua Bio Disc 2 را در 
یخچال قرار دهید و کیفیت 
و نیز طعم غذاها و نوشیدنی 

های خود را بهبود بخشید. 
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مهم نیست چه کسی هستیم و اهل کجائیم، یا به چه زبانی 
ســـخن می گوئیـــم، ما همه در یک چیز مشـــترکیم - برای 
زنـــده ماندن، همه مـــا باید بخوریم، بیاشـــامیم و حرکت 
کنیم. برای داشـــتن یک زندگی سالم، باید خوب بنوشیم، 
پرتحرک باشیم. بهترین راه  پرنشاط و  غذای تازه بخوریم، و 
برای دســـتیابی به این هدف، داشتن توازن و تعادل در رفتار 
است تا عادات غذایی و آشـــامیدنی و شیوه فعالیت های 

بدنی ما به باالترین سطح به بدن مان کمک کند.

چنانچـــه شـــما - ماننـــد اکثر مـــا - نگران ســـالمت  تان 
بـــوده و دنبـــال یـــک راه حـــل موثـــر، بی خطر و مناســـب 
 بـــرای کمک به حفظ ســـبک ســـالم زندگی تان هســـتید،

دوســـت  یـــک  ماننـــد   Amezcua Lifestyle Set
داد! انجـــام خواهـــد  شـــما  بـــرای  را  ایـــن کار   خـــوب 
برد ویژه،   Amezcua Lifestyle Set از ســـه دیسک با کار
که سبک و بادوام هستند، استفاده نموده و روشی پیشرفته 
برای زندگی با انرژی متوازن در زمان نوشیدن، غذاخوردن 

و انجام حرکات بدنی است.

محصـــوالت Amezcua همواره مزایای ســـالمتی را که 
ارتقادهنـــدۀ کیفیت زندگی شماســـت، ارائـــه نموده اند. 
برای شـــما بلکه همراه شـــما  اکنـــون Amezcua نه فقط 
می باشـــد - در خانه، در دفتر کار، در مسافرت، در هنگام 
قدم زدن در خیابان، در هنگامی که در کافه نشسته اید- همه 
جا! این مجموعۀ ویژه به گونه ای طراحی شـــده اســـت که 
بتواند مناســـب فعالیتهای مختلف زندگی روزمرۀ شـــما 
برای داشتن یک زندگی سالم در هر  بزار الزم را  باشـــد و ا

جا که می روید، ارائه نماید.

Amezcua Lifestyle Set شـــامل ســـه صفحـــه انـــرژی 
و   Amezcua DRINK، Amezcua EAT اســـت 
Amezcua MOVE اســـت کـــه هر یک بـــا فرکانس های 
انرژی خاصی تهیه ســـاخته شـــده اســـت. این فرکانســـها 
برد ویژۀ هر کدام از دیســـک ها اســـت. درست  مختص کار
یر خطـــوط محصـــول Amezcua، انرژی مثبت  مثل ســـا

Amezcua Lifestyle Set به شما کمک می کند سطوح 
انرژی تـــان را متعـــادل و متوازن نمایید تا درنتیجه احســـاس 
ســـرزندگی نموده و آمـــاده مقابله با مشـــکالت روزمره 

باشید.

Amezcua Lifestyle Set تولیـــد شـــده و ثبت شـــده در 
 Amezcua Lifestyle Set ســـوئیس، قابلیـــت حرکـــت
بواسطه ساختار آلومینیومی آن میسرمی شود - آلومینیوم 
بـــر  برا بخاطـــر وزن ســـبک، اســـتحکام، مقاومـــت در 
زنـــگ زدگی و دوام آن مشـــهور اســـت. تمامی صفحات 
از آلومینیـــوم ســـاخته شـــده اند و ایـــن یعنی آنهـــا نه تنها 
براحتـــی قابـــل جابجایـــی  بواســـطه وزن ســـبک خـــود 
برخوردارند و  هســـتند، بلکـــه از اســـتحکام باالیـــی نیـــز 

برای شـــیوه زندگی فعـــال و عمر طوالنی  ایـــن یعنی، آنها 
مناســـب اند. بســـته به کاری که در حال انجامش هستید: 
 نوشـــیدن، خـــوردن و تحرک بدنی، از یکی از دیســـک های
Amezcua Lifestyle Set با مزایای ویژه اش استفاده نمایید. 
Amezcua Lifestyle Set را همه جا همراه خود داشـــته 
پرانرژی  برای تضمین حفظ یـــک زندگی  باشـــید. نه تنها 

برای ارتقاء آن. بلکه 

Amezcua Lifestyle Set می تواند نوشـــیدنی های شما را 
انرژی بخشیده، کیفیت غذای شما را ارتقاء داده، و به شما 

بردارید! کمک کند با چابکی بیشتری گام 

Amezcua DRINK
پر انرِژی حرکت کنيد بخوريد، بياشاميد، و 

 Amezcua DRINK بوط به فرکانـــس های انرژی خاص مر
بـــرای تمامی مایعات طراحی شـــده اند.  بصورت ویـــژه 
نوشـــیدنی های خود را در صـــورت تمایل در ظروف در 
بر روی Amezcua DRINK قرار دهید تا این فرکانس  بسته 
های انرژی به آنها انتقال یابند - تا مطمئن شـــوید بیشـــترین 

انرژی را از نوشیدنی خود دریافت می دارید!

مزايای اصلی

• احساس طراوت و جوانی.
• افزایش سطوح توازن و انرژی.

• بهبود مزۀ نوشیدنی ها.
• مناســـب، ســـبک و قابل حمل، به گونه ای که بتوانید آنرا 
بـــه هر کجا که می روید و هر جا که نوشـــیدنی ای میل 

می نمایید، ببرید.

Amezcua EAT
طعم لقمه لقمۀ غذا را احساس کنید 

Amezcua EAT را در یخچـــال خود قـــرار دهید تا انرژی 
مثبـــت مخصوص از دیســـک به مـــواد غذایی تـــان انتقال 
یافتـــه و مدت زمـــان ماندگاری مایحتاج خـــود را افرایش 
دهید. می توانید مطمئن باشید که دیسک، فرکانس انرژی 

صحیحی را به آنچه که می خورید، منتقل می نماید!

مزايای اصلی

• مزه و کیفیت غذاها و نوشیدنی ها را بهبود می بخشد.
• مدت زمان نگهداری سبزیجات و میوه جات را افزایش 

می دهد.
• مناسب، سبک و قابل حمل، به گونه ای که بتوانید آنرا به 
هر کجا که می روید و هر جا که غذایی میل می نمایید، 

ببرید.
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Amezcua MOVE
از قدم به قدم حرکات خود، انرژی کسب کنید

Amezcua MOVE را به همراه خود در جیب تان حمل کنید 
تا هماهنگی و ســـطوح انرژی شما را بهبود داده و همچنین، 
بصورت موثری از شما در مقابل میدان های الکترومغناطیسی 
)e-smog( محافظـــت کنـــد Amezcua MOVE. بـــادوام و 
برای حمل آن وجود دارد.  سبک است و روش های مختلفی 

در هنگام حرکت کردن، انرژی خواهید داشت!

مزايای اصلی

• متعادل نمودن و بهبود سطوح انرژی.
بر تأثیرات منفی حاصل از میدان های  برا • محافظت در 

الکترومغناطیسی )الکترومه(.
• مناسب، سبک و قابل حمل، به گونه ای که بتوانید آنرا به 

هر کجا که می خواهید، ببرید.

مشخصات

Amezcua DRINK
• شرح: ديسک گرد آلومینیومی

• قطر: 85 ميلی متر 
• ضخامت: 3 میلی متر 

Amezcua EAT
• شرح: ديسک گرد آلومینیومی

• قطر: 85 میلی متر 
• ضخامت: 3 میلی متر 

 
Amezcua MOVE

• شرح: ديسک گرد آلومینیومی
• قطر: 60 میلی متر 

• ضخامت: 3 میلی متر 

موارد استفاده توصيه شده

بر روی  • نوشـــیدنی خـــود را 
قـــرار   Amezcua DRINK

دهید.

بروی  • غذا یا بشقاب خود را 
Amezcua EAT قرار دهید.

• Amezcua EAT در یخچـــال 
قرار دهید.

• هـــر کجـــا کـــه می رویـــد، 
Amezcua MOVE را همراه 

داشته باشید.

Energy Shell Pewter Bio Disc Straw Tube ارزيابی و تاييديه محصول



Amezcua درباره Lifestyle SetBio Disc 2 Chi PendantE-Guard



Amezcua E-Guard، يـــک راهـــکار منحصـــر به فرد در 
حوزه ســـالمت و بهداشـــت اســـت که بدن شـــما را در 
بر تاثيرات نامطلوب الکترو-اســـموگ منتشر شونده از  برا
تلفن همراه، رايانه، لپ تاپ، و تلويزيون حفاظت می کند. 
با اتصال مخفـــی E-Guard به دســـتگاههای الکترونيکی، 
می توانيد آن را در همه جا به همراه داشـــته باشـــيد. بدين 
بـــرای افراد دچار  ترتيـــب، Amezcua E-Guard نـــه تنها 
حساسيت به لوازم الکترونيکی مفيد است، بلکه به عنوان 

برای حفاظت آتی شما عمل می کند. ابزاری پيشگيرانه 

تابـــش، يعنی انتقال انرژی به صـــورت موج يا ذره. تابش به 
طور طبيعی در محيط اطراف ما وجود دارد و مقادير اندک 
آن بـــی ضرر اســـت؛ هرچند انواع مختلـــف تابش، نظير 
ای-اســـموگ )تابش الکترومغناطيســـی(، می تواند تاثيرات 
 ،Amezcua E-Guard .بر روی بدن داشته باشد نامطلوبی 
بردی و موثر اســـت که مـــی تواند کار  يـــک محصول کار
جذب فرکانســـهای تابشی مضر و تبديل آنها به فرکانسهايی 
برای بدن را انجام دهد.  با سازگاری بيشتر با بدن و ايمن تر 
برخوردار  در ضمن، E-Guard از يک ارزش انرژی بخشی 
است که با ظرافت انرژی مثبت را وارد بدن شما کرده و به 

حفظ سالمتی بدن شما کمک می کند.

زندگی در جنگلی از فرکانسهای مضر
امـــروزه، گذراندن يک روز معمولی بدون اســـتفاده از تلفن 
برای بيشـــتر مـــردم غير ممکن  همـــراه، رايانـــه يا تلويزيون 
اســـت. طبق نتايج تحقيقات صورت گرفته توسط شورای 
 ،)Council for Research Excellence( پژوهشـــی تعالی 
بزرگســـاالن معمواًل در روز حداقل 8.5 ســـاعت از  عموم 
وقت خود را جلوی صفحه تلويزيون يا رايانه می گذرانند؛ 
اين دســـتگاهها، ميدانهای الکتريکی اســـتاتيک و ميدانهای 
الکتريکی متناوب و مغناطيســـی را با فرکانسهای مختلف 
توليد می کنند. در بســـياری از کشـــورها، بيش از نيمی از 
بر تلفن همراه هســـتند و بازار اين دســـتگاه رشد  مردم کار
ســـريعی دارد. CCS Insight، يـــک نهـــاد فعـــال در زمينه 
بر روی بازارهای همراه بی  پژوهـــش و تحليل بازار با تمرکز 
ســـيم، اعالم کرده است که از سال 1994 به اين سو، بيش 
از ده ميليـــارد تلفن همراه در سراســـر جهان به فروش رفته 
اســـت و رقم مشـــترکان تلفن همراه در ابتدای سال 2011، 
برجهای انتقال  به پنج ميليارد نفر رســـيده اســـت. دکلها و 
اجتنـــاب ناپذير، در همه جا ديده می شـــوند و اين نگرانی 
انســـانها از مضرات احتمالی تشعشعات تلفن همراه، ديگر 
افسانه نيست. اين دستگاههای راحت و مفيد، کاماًل وارد 
برخوردار  زندگی ما شـــده اند و قطعًا از جايگاهی قانونی 
برد آنها با مشکالتی همراه است. هستند. با اين حال، کار
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از خودتان حفاظت کني���د. انرژی خود را 
متوازن کنيد. فشار روانی را کاهش دهيد. 
پرمشغله امروزی به مقدار  يک بدن سالم در جريان زندگی 
زيـــادی زمان و تمرکز نيـــاز دارد. به عمـــل آوردن اقدامات 
احتياطی معقول، يکی از مشـــغله هـــای فکری روزانه همه 
ما اســـت. Amezcua E-Guard به افرادی که قباًل تحت 
تاثير ای-اسموگ مضر قرار گرفته اند کمک کرده و به عنوان 
برای حفاظت حياتی از بدن عمل می کند.  بزاری پيشگيرانه   ا
Amezcua E-Guard با ترکيب دو فناوری پيشـــرو در يک 
تراشـــه واحد و با بهره گيری از ويژگيهای ســـنگ معدنی 
کوارتـــز، کارآيی مناســـبی دارد. ســـنگ کوارتز به جذب 
الگوهـــای متنـــوع تابـــش و تبديل آنهـــا به فرکانســـهايی با 
سازگاری بيشـــتر با سيستمهای زيســـتی، کمک می کند.  
يک ويژگی انرژی بخشـــی به Amezcua E-Guard افزوده 
شـــده اســـت تا انرژی مثبت حافظ ســـالمت بـــدن را با 

ظرافت به بدن منتقل کند. 

برد Amezcua E-Guard آسان است؛ آن را می توان  کار
به دســـتگاههای الکترونيکی روزمره وصـــل کرد و با درگير 
کردن و فعال کردن سيستمهای طبيعی دفاعی و انرژی بدن و 
پشتيبانی از آنها، اقدامات پيشگيرانه را انجام داد. حفاظت 

و ایمنی همه جا همراه شما است!

خ��ط��ر ن���ام���ري���ی ت��ش��ع��ش��ع��ات م��ي��دان 
الکترومغناطيسی

ميدانهای الکترومغناطيســـی )EMF( با هر فرکانســـی، يکی 
از شـــايعترين و رو به رشـــد ترين تاثيرات زيست محيطی 
هســـتند که نگرانی ها و گمانه زنيهای متعددی درباره آنها 
وجـــود دارد. اين ميدانها در تمام محيـــط اطراف ما وجود 
دارند ولی به چشـــم انســـان ديده نمی شـــوند و اثرات آنها 
از آنچه تصور می شـــد، بســـيار مخربتر اســـت! امروزه، 
همه مـــردم به درجـــات گوناگون در معرض EMF هســـتند 
و ســـطوح انتشـــار با پيشـــرفت فناوری افزايـــش می يابد. 
پژوهشـــها و آزمايشهای علمی متعدد نشـــان داده است که 
تعـــداد افراد دچار حساســـيت به فرکانســـهای تابش ميدان 
براتـــی، تلفنهای  الکترومغناطيســـی ناشـــی از آنتنهای مخا
همراه، رايانه ها و تلويزيون رو به افزايش اســـت. قرار گرفتن 
مداوم در معـــرض فرکانس خارجی به مدت بيش از چند 
بروز اختالل در عملکرد الکتريکی  دقيقه، می تواند باعث 
بدن ما شود. فرکانس خارجی با فرآيند شفابخشی طبيعی 
بدن تداخل دارد.واکنشهای حساسيتی نشانه های گوناگونی* 
دارند؛ از جملـــه بيخوابی، اختـــالل در تمرکز، اضطراب، 

زودرنجی، سردرد، سرگيجه و واکنشهای مشابه.

*نشـــانه های ذکر شـــده در افراد مختلف فرق می کند و ممکن اســـت نتيجه 
مستقيم قرار گرفتن در معرض ميدانهای مغناطيسی نباشد.

ترکيب دو فناوری پيشرو در حوزه انرژی
برای جذب  فناوری ديواره آتش انســـانی از کوارتز 
فرکانســـهای مضر اســـتفاده می کند و ســـپس فرکانسها به 
شـــکل يک موج خنثی منتشر می شوند. اين ميدان با بدن 

انسان تعامل کرده و اطالعات خاصی را ارسال می کند.

 Amezcua پـــر کردن برنام���ه انرژی بخش از طريق 
E-Guard با اطالعات حـــاوی ارزش انرژی که می توانند 
سطح سالمت شـــما را ارتقا بدهند، به افزايش کلی تاثير 

کمک می کند.

Amezcua درباره Lifestyle SetBio Disc 2 Chi PendantE-Guard



مزايای اصلی*

بر تأثیرات منفی حاصل از میدان های  برا • محافظت در 
الکترومغناطیسی )الکترومه-دود(.

• فعالسازی و پشتیبانی از سیستم های دفاعی و انرژی بدن.
• احساس تمرکز و انرژی بیشتر.

• دریافت اثرات اطالعاتی مطلوب و افزایش انرژی با هر 
پوست. تماس E-Guard با 

*مورد تأیید دکتر Manfred Deopp از مرکز جامع انرژی درمانی، آلمان.

مشخصات

• شرح: تراشه آلومينيومی با حکاکی ليزری
• قطر: 25 میلی متر

• تعداد: هفت )E-Guard )7 در هر بسته

موارد استفاده توصيه شده
• در هر بسته Amezcua E-Guard مجموعًا هفت 
E-Guard وجـــود دارد. به دليل اينکه ميزان تابش 
دســـتگاههای الکترونيکـــی مختلف بـــا هم فرق 

دارد، توصيه می شود که:

وصــــــل کــــردن از  ـــل  ـــب ق  • 
Amezcua E-Guard، سطح 
دستگاه خود را تميز و خشک 

کنيد.
برای تلفن همراه از يک 
E-Guard استفاده کنيد

برای رايانه يا لپ تاپ از دو 
E-Guard استفاده کنيد

برای تلويزيون )کوچک( از چهار 
E-Guard استفاده کنيد

• روکش بخش چسبان را کنده 
و Amezcua E-Guard را به 
تلفن همراه، رايانه، لپ تاپ 

يا تلويزيون خود بچسبانيد.
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بردهای پيشنهادی کار

•  Amezcua Chi Pendant را بـــا 
یزید.  یک زنجیر به گردن خود بیاو
یز را طوری تنظیم  ســـپس بند آو
کنید که در وســـط ســـینه قرار 

بگیرد.

بـــرای   Amezcua Chi Pendant از  اســـتفاده  توج���ه: 
یر 9 ســـال، زنـــان بـــاردار، و زنانی کـــه دوران  کـــودکان ز
قاعدگی خود را ســـپری می کنند، توصیه نمی شـــود. در 
 صورت تجربه هرگونه ناراحتی، به ســـرعت از استفاده از

Amezcua Chi Pendant خودداری نمایید.

پر از فشار و تنش که در حال سریع تر، کوچک  در جهانی 
تر و شـــلوغ تر شـــدن است، غیرطبیعی نیســـت که افراد 
برای توقف  خود را خســـته و درمانده بیابند. اما فرصتی 
بـــرای انجام دادن  و اســـتراحت نیســـت... کارهای زیادی 
وجـــود دارد! و آلودگی الکترونیکی حاصل از بســـیاری از 
برای  دستگاه ها، وسایل نقلیه و پیشرفت های تکنیکی که 
انجام ســـریعتر کارهای خود از آنها استفاده می کنیم، اندک 
برد. اینها واقعیتهای  انرژی باقیمانده ما را نیز از بین خواهد 

زندگی و جهانی است که ما در آن زندگی می کنیم.

بـــه منظور مقابله بـــا کاهش میـــزان انرژی بـــدون آنکه به 
 برنامـــه پیچیده و روزمـــره خود مـــوردی را اضافه کنید،
بـــرای ادامه   Amezcua Chi Pendant روشـــی اســـت 
بر تأثیرات ناشـــی از یک جهان شلوغ و  برا محافظت در 
برای شـــارژ کردن مجدد باتری های خود  پراسترس، راهی 
برای پیشبرد زندگی  و از همه مهتر اینکه روشـــی اســـت 

با انرژی بیشتر.

بر  Amezcua Chi Pendant یک دیســـک پیشرفته مبتنی 
مواد معدنی و از جنس شیشـــه اســـت که در دمای باال با 
کمک مهندسی نانو تهیه شده و دارای میدان انرژی مثبت 
پوشـــیدن Amezcua Chi Pendant احساس  اســـت. با 

توازن و تعادل خواهید داشت.

بر افزایش توازن و ســـطح  Amezcua Chi Pendant عالوه 
بـــر میدان های الکترو مغناطیســـی  برا انرژی، از شـــما در 
موجود در محیط اطرافتان محافظت می کند. آزمایشـــات 
 Amezcua Chi Pendant انجام شده حاکی از آن است که
می توانـــد تأثیـــرات منفی میدان هـــای )e-smog( را خنثی 
کند. این تأثیرات ناشـــی از میدان های الکترومغناطیســـی 
ایجاد شـــده توسط دســـتگاه های الکتریکی مانند تلفن های 
همراه، رایانه ها، مایکروفرها، المپ ها و دستگاه های تهویه 

یر موارد است.  هوا و سا

مزایای اصلی
• احساس طراوت و جوانی.

• افزایش سطوح توازن و انرژی.
بر تأثیرات منفی حاصل از میدان های  برا • محافظت در 

.)e-smog( الکترومغناطیسی

مشخصات
• ش���رح: شیشه فرآوری شـــده در دمای باال و با استفاده از 

فناوری نانو 
• قاب: استیل ضد زنگ مرغوب 

• قطر: 38 میلی متر
• ضخامت: 5 میلی متر

نکت���ه: هـــر Amezcua Chi Pendant منحصـــر بـــه فرد 
 اســـت؛ فرآینـــد دقیـــق و پیچیده بـــه کار رفتـــه در تولید
Amezcua Chi Pendant باعـــث ایجاد تنوع در ظاهر این 
گردنبند شـــده اســـت که به هیچ وجه از ویژگی های آن 

کم نمی کند.
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آب دارای انرژی به علت آنکه مقدار کشـــش سطحی آن 
تقریبًا هم اندازه آب خالص است، موجب نفوذ کامل مواد 
شـــوینده به درون ظروف و البسه می شـــود. این به معنای 
برای شستشـــوی ظروف و  اســـتفاده از روش اقتصادی تر 
یرا مقدار مواد شـــوینده مورد استفاده را  البســـه اســـت ز
کاهش می دهد. با مصرف مواد شـــوینده کمتر، پســـابی 
که از ماشین لباسشویی یا ظرفشویی شما دفع می گردد به 

محیط زیست هم کمتر آسیب می رساند.

مزایای اصلی 
• هـــر روز خود را با شـــادابی و تعادل آغاز کـــرده و به پایان 

برسانید.
• ضمن استفاده از مواد شوینده کمتر، که هم اقتصادی تر 
برای محیط زیست سالم تر است، کیفیت و تأثیر  و هم 

لباسشویی و ظرفشویی خود را بهبود بخشید.

مشخصات
پوکسی از جنس آلومینیوم • شرح: پوسته ا

• طول: 76 میلی متر
• قطر بیرونی: 15 میلی متر 

مـــا از آب در جنبه هـــای مختلف زندگی مان اســـتفاده 
می کنیم. ســـالمت و آسایش جســـم و روان ما هر دو در 
برای  گرو آب تمیز و ســـالم است. پس چرا روشی را هم 
برای شستشـــو به کار  بهبـــود کیفیت آب حمام و آبی که 

می بریم، پیدا نکنیم؟

 Amezcua Energy Shell یک پیشـــرفت علمی چشمگیر 
اســـت که آب دارای انـــرژی زیادتـــر و آب هیدراته تر را 
برای شما فراهم می سازد. Amezcua Energy Shell که 
از جنس آلومینیوم خالص تهیه شـــده است، انرژی مثبتی 
مشابه با Amezcua Bio Disc 2 معروف تولید می کند.

نتیجه؟ آبی که به سرعت دارای انرژی شده است! دوش گرفتن 
با آبی که با عبور از Amezcua Energy Shell غنی شده است 
شما را شاداب و سرحال کرده و سطوح انرژی شما را متعادل و 
 متوازن می سازد. همچنیـــن، می توانیـــــد بــــا وصــل کــــردن
بـــه شـــیلنگ ورودی ماشـــین   Amezcua Energy Shell
برای  لباسشویی یا ظرفشویی خود، کیفیت آب مورداستفاده 

شستشوی خود را بهبود ببخشید. 

بردهای پيشنهادی  کار

برای اســـتفاده  • به طور اخص 
در دوش های خانگی طراحی 
شـــده اســـت، کافی است 
 Amezcua Energy Shell
را با استفاده از پیچ ها و کلید 
آلن مهيا شده به لوله دوش و 
یـــا هریک از لوله های شـــیر 
حمـــام )با قطـــر حداکثر 15 

میلی متر( وصل کنید.

• Amezcua Energy Shell را 
به لوله یا شیلنگ آب ماشین 
لباسشویی یا ظرفشویی خود 
وصل کنیـــد و به این ترتیب 
کیفیت آب مورد اســـتفاده 
برای شستشوی خود را ارتقا 

بخشید.

 Amezcua Energy Shell  •
را بـــه لوله آب آشـــپزخانه 
و یـــا به آب ســـرد کن خود 
وصل کنیـــد تا کیفیت آب 
آشـــامیدنی شـــما را بهبـــود 

بخشد.

Amezcua Energy Shell را   •
به شیلنگ باغچه خود وصل 
کنید تا به آب مورداستفاده 
بـــرای آبیاری گیاهان شـــما 

انرژی ببخشد.
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برخورداری  کلید اصلی یک زندگی سالم عبارت است از 
از یـــک رژیم غذایی مغـــذی و متعادل. بدیهی اســـت که 
برای نیل به این  انتخاب غذا و نوشیدنی مناسب اولین گام 
مهم اســـت - اما ا گر بتوان با بهبود بخشیدن طعم و افزودن 

انرژی بیشتر آن رژیم غذایی را بهبود ببخشید، چطور؟

Amezcua یـــک محصول جدید را معرفـــی می کند که 
 دقیقـــًا می توانـــد همیـــن کار را انجام دهـــد - این محصول

Amezcua Pewter Bio Disc است.

Amezcua Pewter Bio Disc نوعـــی میـــدان انرژی مثبت 
ایجاد می کند که مزه غذا و نوشـــیدنی های شـــما را بهبود 
می بخشـــد. با قرار دادن بشـــقاب ها و لیوان های خود روی 
دیســـک، همان طـــوری که آنهـــا را روی یک زیربشـــقابی یا 
یرلیوانی قرار می دهید، سطوح انرژی افزایش یافته حاصل  ز
به غذاها و نوشیدنی های شما انتقال می یابد. با سطوح انرژی 
غنی شده، می توانید خاصیت طبیعی غذاها یا نوشیدنی های 
مورد عالقه خود را بچشید و از طعم بهبود یافته لذت ببرید.

  
ا گـــر از بـــه دورریختن میوه ها و ســـبزیجات مانده خســـته 
شـــده اید، Amezcua Pewter Bio Disc می توانـــد راه حل 
برای حل مشـــکل شـــما باشد. با قرار  مقرون به صرفه ای 
دادن Amezcua Pewter Bio Disc در یخچال، مدت زمان 
نگهداری ســـبزیجات و میوه جات خـــود را افزایش دهید، 
 Amezcua Pewter Bio Disc یـــرا انرژی مثبتـــی کـــه از ز

و  غذاهـــا  دادن  قـــرار   • بـــــا 
 نوشـــیدنی هـــای خـــود روی
 ،Amezcua Pewter Bio Disc

به آنها انرژی ببخشید. 

انرژی  افزایـــش ســـطوح  بـــرای   •
میـــوه هـــا و ســـبزیجات آنهـــا 
بـــا شـــده  غنـــی  آب  بـــا   را 
 Amezcua Pewter Bio Disc 
بشـــویید تا طعم و سطوح انرژی 

آنها افزایش یابد.

 Amezcua Pewter Bio Disc  •
را در یخچـــال قـــرار دهیـــد و 
کیفیـــت و نیز طعـــم غذاها و 
نوشـــیدنی های خود را بهبود 

بخشید. 

با قرار دادن ظروف محتوی کرم   •
 ها و لـــوازم آرایـــش خـــود روی
 Amezcua Pewter Bio Disc 
به آنها انرژی ببخشید و سرعت 

جذب آنها را افزایش دهید.

داشـــتن همـــراه  بـــه  بـــا   • 
،Amezcua Pewter Bio Disc 
سطوح انرژی و توازن خود را 

ارتقا دهید.

ساطع می گردد به سبزیجات و میوه جات انتقال می یابد و 
تازگی و طراوت طوالنی تری را تضمین می کند.

Amezcua Pewter Bio Disc کـــه بـــه صـــورت نازک و 
ســـبک و از مفرغ بادوام و ضد زنگ تولید می شود تقریبًا 
نشکن است و می توان آن را به راحتی با خود حمل کرد و یا 

به عنوان زینت میز یا سفره غذا از آن استفاده کرد.

مزایای اصلی
• احساس طراوت و جوانی.

• برای افزایش ســـطح انرژی و توازن در بدن تان، آبی را که با 
Amezcua Pewter Bio Disc تقویت شده باشد بنوشید.

• مزه غذاها و نوشیدنی ها را بهبود می بخشد.
• مدت زمان نگهداری سبزیجات و میوه جات را افزایش 

می دهد.

مشخصات
• شرح: دیسک گرد مفرغی

• قطر: 90 میلی متر 
• ضخامت: 6 میلی متر 

دستورالعمل های مراقبتی
• Amezcua Pewter Bio Disc را در آب فرو نبرید و از 

تماس آب با سطح آن خودداری کنید. 
ــح ــطـــ ـــ ســـ روی  بـــــــــــــــر  خـــــــراش  ـــاد  ــــ ــــ ـــج ای  • از 

Amezcua Pewter Bio Disc خودداری کنید. 
بردهای پيش���نهادی کار
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آیا می دانستید وقتی که احساس تشنگی می کنید، در واقع 
بدن شـــما به شما می گوید که آب خود را از دست داده 

است؟

مواد مغذی و معدنی موجود در آب انرژی دار توسط سلول 
های تشـــنه بدن ما بهتر جذب می شـــود. به منظور فراهم 
کردن آب و مواد مغذی موردنیاز بدن خود، با اســـتفاده از
Amezcua Straw Tube، کیفیت نوشـــیدنی های خود را 

به سرعت بهبود ببخشید.

 Amezcua Straw Tube یـــک میدان انـــرژی مثبت دارد 
کـــه می تـــوان آن را بـــه مایعات منتقـــل کرد. قبـــل از میل 
 کـــردن نوشـــیدنی خـــود، کافی اســـت نـــی خـــود را از
Amezcua Straw Tube عبـــور دهید تا نوشـــیدنی های 
 Amezcua Straw Tube شـــما را احیا کند! آبی کـــه از
عبور داده می شـــود هیدراته تر می شـــود. این امر موجب 
انتقال مؤثرتر مواد مغذی در ســـلول های بدن می گردد و به 

آب سازگاری زیستی بهتری می بخشد.

براحتی قابل استفاده است،  Amezcua Straw Tube که 
نوشیدنی های شما را سرشار از انرژی می نماید!

بردهای پيشنهادی کار

از  ــی  ن از گـــذرانـــدن  بــعــد   •
 Amezcua Straw Tube
آن را با انگشتان خود نگه 
که  هایی  نوشیدنی  دارید. 
می شود  داده  عبور  نی  از 
ــرژی  ان دارای  بالفاصله 

می شوند.

مزایای اصلی 
• فوراً و به راحتی طعم نوشـــیدنی های خود را احیا کرده و 

بهبود ببخشید.
• احساس طراوت و جوانی.

• نوشـــیدنی های غنی شـــده هیدراته تر هستند و سطوح 
بر رابهبود می بخشند. انرژی و هارمونی کار

بودن حمل آن. • مناسب، به خاطر وزن سبک و آسان 

مشخصات
برای نوشیدن • شرح: پیوتر 

• طول: 30 میلی متر
• قطردرونی: 8 میلی متر 
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یرا دو محصول کیفیت تولید مشابهی دارند.  * آزمایشات انجام شده روی بعضی از خواص Amezcua Bio Disc روی بازدهی Amezcua Bio Disc 2 نیز تأثیر دارند ز

† آزمایشات انجام شده روی Amezcua Bio Disc 2 بازدهی و تأثیرات بیشتری را نسبت به Amezcua Bio Disc اولیه نشان داده است.



• دانش���گاه تحقیقات ملی ف���ن آوری اطالعات، مکانیک و اپتیک 
)دانشگاه ITMO(، روسیه

   وزارت آموزش و علوم فدراسیون روسیه

دانشگاه تحقیقات ملی فن آوری اطالعات، مکانیک و اپتیک )دانشگاه ITMO( یکی از بهترین 
و قدیمی ترین مؤسســـات آموزش عالی در روسیه اســـت که تاریخچه آن به بیش از 100 

سال قبل باز می گردد.

این دانشگاه آموزش هایی را در زمینه علوم و فن آوری پیشرفته با تمرکز روی دانش و یادگیری 
ارائه می کند و عاملی در جهت پیشرفت اقتصاد روسیه و جامعه این کشور محسوب می 
بردی به علم، آموزش و نوآوری در حیطه فن آوری های  شود. این دانشگاه مصداق نگاهی کار

اطالعاتی و اپتیک محسوب می گردد. 

کاهش عدم توازن انرژی در بدن، تأثیر مثبت روی آب

هدف از تحقیق انجام شده توسط این دانشگاه، تأیید تأثیر گذاری Amezcua Bio Disc روی 
یولوژیکی بدن به ویژه عملکردهای سیستم قلبی عروقی و سیستم تأمین انرژی  وضعیت فیز

بوده است. اجزای مختلف بدن 

بر اســـاس نتایج آزمـــون، Amezcua Bio Disc به افزایش تعادل انـــرژی در بدن کمک کرده و 
بر آن را افزایش می دهد. توزیع منابع در بدن انسان و تأثیر مثبت آب 
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• شرکت مشاوره کیفیتی الکتروشیمی )EQC(، آلمان
شرکت مشاوره کیفیتی الکتروشـــیمی )EQC( یک آزمایشگاه تخصصی در اندازه 
گیری های الکتروشیمیایی مواد غذایی، خاک و کود است. نکته قابل توجه این است 
که این شـــرکت اخیرا به نتایجی در ارتباط با رابطه مستقیم بین پتانسیل اکسايش - 
کاهش در خاک با پتانســـیل اکسايش - کاهش محصوالت غذایی به عمل آمده از 
بر این مســـئله داللت دارند که  آن خاک دســـت یافته اســـت. این اندازه گیری ها 
کیفیت مواد غذایی و نوشـــیدنی ها را می توان با محاسبه پتانسیل اکسايش کاهش 

آنها تایید کرد.

مقدار پتانســـیل اکســـايش - کاهش نشان می دهد بین پتانســـیل اکسايش و کاهش 
رابطـــه ای وجود دارد و این یعنی، چه تعداد الکترون دریافت و در مقابل چه تعداد 
الکترون آزاد می شـــود. مقدار کمتر پتانســـیل اکســـايش - کاهش در مواد غذایی 
و نوشـــیدنی بـــه معنای کیفیت باالتر آنهاســـت که به ارتقـــای تنظیم درونی بدن 
برای خنثی کردن رادیکال های آزاد فراهم  شـــما کمک کرده و الکترون های بیشتری 
بر این، مقدار کمتر پتانســـیل اکسايش - کاهش در مواد غذایی و  می آورد. عالوه 
نوشـــیدنی به معنای قدرت اکسایشی کمتر آنهاست که به افزایش مدت زمان 

ماندگاری آنها و بهبود کیفیت و طعم آنها کمک خواهد کرد.

بر نوشیدنی ها تاثیر مثبت 

نتایج اندازه گیری های EQC نشـــان می دهد کاهش پتانســـیل اکســـايش - کاهش 
نوشیدنی ها از طریق Amezcua DRINK مشهود است و به لحاظ ترمودینامیکی 

یک فرآیند مثبت می باشد.

بر مواد غذایی  تاثیر مثبت 

همچنین، نتایج آزمایشات EQC حاکی از این است که Amezcua EAT می تواند 
پتانســـیل اکسايش - کاهش مواد غذایی را کاهش دهد که به لحاظ ترمودینامیکی 

یک فرآیند مثبت طلقی می شود.
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• موسسه الکتروفوتونیک، آلمان
گیـــری انـــدازه  هـــای  روش  توســـعه  و  فعالیـــت  در  الکتروفوتونیـــک   موسســـه 
 Electro Photonic Captor )EPC( / Gas Discharge Visualization )GDV(
پژوهشـــگر اصلی، با  نقـــش دارد Wadim Säidow، رئیس موسســـه، فیزیک دان و 
 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

یر موسسات همکاری دارد. Lomonosov University Moscow, و سا

برروی بدن انسان و آب  تاثیر مثبت 

تســـت هـــا با اســـتفاده از دوربیـــن )GDV( EPC و Fifth Element – )EPC )GDV به 
همـــراه مقایســـه با دارونما انجام می شـــوند تا وضعیت آب و حالـــت بدن را اندازه 
گیری کنند. نتایج آزمون روی Amezcua Bio Disc نشـــان می دهد که این محصول 
 Amezcua یز تأثیرات مثبتی روی تنظیم بدن انسان و میزان آب آن دارد. همچنین آو
Chi تأثیرات مثبت تأیید شده ای روی بدن انسان و آب آشامیدنی روزانه شما دارد.

• مرکز علوم بیوفیلد هند
مرکز علوم بیوفیلد )CBS( مدل مراقبت پیشگیرانه و طوالنی مدت از سالمتی را ترویج 
می کند که در آن اطالعات درمان طبیعی به عنوان رویکردی ارجح نسبت به سالمتی 
بر روی تحقیقات بیو انرژی متمرکز اســـت و محققان و  انتخاب می شـــود. این مرکز 
برای  پزشکان آن در مورد فناوری ها و روش هایی تحقیق می کنند و آموزش می بینند که 
توازن بخشیدن دوباره به عدم توازن طراحی شده اند که می تواند در دراز مدت باعث 
 بروز بیماری روحی و جسمی شود. این مرکز همچنین از فناوری های کلی نگر همچون
،)ESM(روش الکتـــرو اســـکن ،Polycontrast Interference Photography )PIP(
،)GDV( Gas Discharge Visualization ،)BEST( انـــرژی بیـــو  اســـترس  تســـت 
پزشـــک  و RFI( Resonant Field Imaging( اســـتفاده می کند؛ همگی این موارد به 
متخصص کمک می کند تا ریشه اصلی بیماری و در نتیجه دقیق ترین مسیر سالمتی 

را تعیین کند. 

بر روی بدن انس���ان؛ ایجاد توازن در چ���ا کراها و مراکز انرژی موجود  تاثی���ر مثبت 
در بدن انسان

 Amezcua Chi Pendant و Amezcua Bio Disc تســـت هایی انجام شـــد تا تاثیـــر
بر روی بدن انســـان و میزان تاثیر این محصوالت در ایجاد توازن میان مراکز انرژی  را 
بودند و از دارونما به عنوان گروه کنترل  را تعیین کنند. تســـت ها از نوع دوســـویه کور 
اســـتفاده شـــد. نتایج این تســـت ها نشـــان دادند که هر دو محصول روش های بسیار 
برای متعادل کردن میدان زیستی انسانی، و موجب کاهش عدم توازن انرژی و  موثری 

توزیع دوباره انرژی جمع شده می شوند.

نتایـــج آزمـــون روی Amezcua Bio Disc نشـــان می دهد که ایـــن محصول تأثیرات 
 Amezcua Chi یز مثبتـــی روی تنظیم بدن انســـان و میـــزان آب آن دارد. همچنین آو

تأثیرات مثبت تأیید شده ای روی بدن انسان و آب آشامیدنی روزانه شما دارد.
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Before After

Before After

 Amezcua Bio Disc PROGNOSTM نمونه ای از نتایج آزمایش

بـــران افزایش و بدیـــن ترتیب، میـــزان ناهماهنگی سیســـتم  ســـطوح انـــرژی کار
»meridian« آنها از %48 به %34 کاهش یافت.

• PROGNOSTM، آلمان
پزشکی سنتی است  بر  PROGNOSTM یک سیســـتم تشـــخیص و درمان مبتنی 

یر انرژی بدن بهره می گیرد. این از طریق  برای ایجاد تصو که از روشـــی بدون درد 
سیستم meridian فرد آزمایش شـــونده، که جریان انرژی بدن انسان است، اندازه 
گیری می شود. PROGNOSTM و سازنده آن، MedPrevent، گواهی های EC و 
ISO را از EUROCAT Institute for Certification and Testing اخذ کرده اند.

میدان های انرژی مثبت

 Amezcua Bio Disc ،Amezcua نشان داد که PROGNOSTM آزمایشات ماشین
و   Pewter Bio Disc ،Amezcua Chi Pendant ،Amezcua Energy Shells
Amezcua Straw Tube همگـــی یـــک میـــدان انـــرژی مثبت را دارا می باشـــند. 
همچنین نتایج آزمایش نشان داد که پس از نوشیدن آب غنی شده با این محصوالت 
بر افزایش یافته  یا درهنگام استفاده از Amezcua Chi Pendant، سطوح انرژی کار

و درنتیجه عدم توازن در سیستم meridian آنها کاهش یافت.

• دکتر مایکل کاسرا، جمهوری چک
پزشـــک بیـــن المللی فعـــال اهـــل جمهوری چک اســـت  دکتـــر کاســـرا یـــک 
بزار  کـــه مســـئولیت معرفـــی Mitochondrial Medicine را بـــه عنـــوان یـــک ا
بوســـیله  برعهـــده دارد. دکتـــر کاســـرا کارآمـــدی درمـــان را  اولیـــه درمانـــی 
یزه یری فرکانـــس قلب کنتـــرل می کنـــد. دکتر کاســـرا جا  ســـنجش تغییـــر پذ
در  را   International Mitochondrial Medicine Association )IMMA( Prize

سال 2000 دریافت نمود.

سطوح توازن و انرژی افزایش یافته در بدن انسان؛ سطوح استرس کاهش یافته 
در بدن انسان 

بـــر مشـــاهده اولیـــه نشـــان داد در هنـــگام اســـتفاده از  یـــک مطالعـــه مبتنـــی 
بـــا شـــده  غنـــی  آشـــامیدنی  آب  یـــا   Amezcua Chi Pendant 
Amezcua Bio Disc، اســـتفاده کنندگان فعالیت سمپاتیک کاهش یافته دستگاه 
عصبـــی را تجربه کردند. در نتیجه این کار تنش کاهش یافته، ذخیره ظرفیت انطباق 
با استرس، فعالیت پاراســـمپاتیک، و ذخیره انرژی بدن افزایش یافت. این آزمایش 
همچنین اثر متوازن کننده ای را در ارتباط همســـوی بین بخشـــهای ســـمپاتیک و 
پاراســـمپاتیک دســـتگاه عصبى خود مختار نشـــان داد؛ این کار مکانیزمهای تنظیم 
کننده و انطباقی را بهبود می بخشـــد دکتر کاســـرا همچنین نشـــان داد که پس از 
 ،Amezcua Chi Pendant یا Amezcua Bio Disc یک هفته اســـتفاده نکردن از
بر، سیســـتمهای تنظیم کننده و سطوح استرس  مزایای عملکرد قلبى - عروقى کار

یر اولیه بازگشت. به مقاد

افراد شـــرکت کننده در آزمایشها نشـــانه های کمتر، از جمله خواب بهتر، تنش 
پرانرژی بیشتری را به نمایش  کمتر، اختالالت روانی-احساسی کمتر و فعالیتهای 

گذاشتند.

بعد

قبل
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• دکتر مانفرد دپ، آلمان
 Board of the German Society for یکـــی از اعضـــای Manfred Doepp دکتـــر
Energy و Information Medicine e.V. در اشـــتوتگارت اســـت. وی همچنیـــن 
 International Society on Systemics, :یـــر نیـــز مـــی باشـــد بازبیـــن جوامـــع ز
 Cybernetics and Informatics, and International Society on Computer,

.Communication and Control Technologies

بهبود معيارهای انرژی درمانی؛ کاهش اثر تابش فنی مزاحم

Amezcua E-Guard برای ارزيابی تاثيرات انرژی زيستی، اطالعات زيستی، کارآيی 
زيستی و بيوکلوييدی با استفاده از تشخيصهای »مريدين« و تشخيص »بخشی« و طبق 
شـــيوه های علمی مورد آزمايش قرار گرفته اســـت. طبق يـــک نتيجه مثبت، جالب 
توجـــه و تجديد پذيـــر، Amezcua E-Guard به بهبود معيارهـــای انرژی درمانی از 
قبيل انرژی، اطالعات، کارآيی و رســـوب محلول شيميايی کمک کرده و تاثير تابش 

بر روی ارگانيسم کاهش می دهد.  مزاحم فنی را 

افزایش سطوح انرژی در آب و بدن انسان

تاثیرات Amezcua Bio Disc ،Amezcua Energy Shell و Amezcua DRINK بر 
روی کیفیت آب و حالت بیوانرژیتیک بدن انسان توسط دکتر Manfred Doepp در 
 meridian( مرکز جامع آلمان و با اســـتفاده از آزمایش های تشخیصی نصف النهاری

diagnostics( مورد ارزیابی قرار گرفته است.

 Amezcua Bio Disc ،Amezcua Energy نتایـــج آزمایش نشـــان مـــی دهـــد کـــه
Shell و Amezcua DRINK عملکـــرد موفقیـــت آمیـــزی در فـــرآوری انرژیتیکـــی- 
 اطالعاتـــی مایعـــات و آب معدنـــی داشـــته اند. آب فرآوری شـــده با اســـتفاده از 
Amezcua Bio Disc ،Amezcua Energy Shell و Amezcua DRINK ســـطوح 

برد.  انرژی و تعادل را نیز باال می 

بر الکترو-مه دود برا محافظت در 

الکترو-مـــه دود اثرجانبـــی نامطلوب میدان های مغناطیســـی ایجاد شـــده توســـط 
تجهیزات الکترونیکی نظیر گوشـــی های همراه، رایانه ها، تجهیزات روشنایی، تهویه 
یر وسایل الکتریکی در محیط زندگی ماست. نتایج آزمایش های تشخیصی  هوا و سا
نصف النهاری نشان می دهد Amezcua Chi Pendant و Amezcua MOVE قادر 
به خنثی کردن اثرات جانبی نامطلوب دوده الکترونیکی و همینطور ارتقا و هماهنگ 

بر می باشند. کردن سطوح انرژی در بدن کار

میدان انرژی مثبت

 Amezcua Bio نشان می دهد Doepp نتایج آزمایش های صورت گرفته توسط دکتر
 Discs، Amezcua Chi Pendant، Amezcua E-Guard، Amezcua Lifestyle
Set و Amezcua Energy Shell دارای یـــک میـــدان انـــرژی مثبـــت می باشـــند. 
 Amezcua Bio Discs، Amezcua همچنین، نتایج آزمایش نشـــان می دهند وقتـــی
برده می شـــوند،  Chi Pendant، Amezcua E-Guard و Amezcua MOVE بکار 

بر به میزان معناداری افزایش می یابند. سطوح انرژی و هارمونی بدن کار

بر نوشیدنی ها تأثیر مثبت 

بر اســـاس نتایج آزمایشات انجام شده، Amezcua DRINK ضمن اینکه سیستم های 
غیر ارادی بدن که تحت اســـترس قرار دارند، را متعادل می کند، به افزایش انرژی و 

تعادل نیز کمک می کند. 

بر مواد غذایی تأثیر مثبت 

نتایج آزمایش های انرژی نشان می دهد Amezcua EAT ضمن اینکه سیستم های غیر 
بر مواد  ارادی بدن که تحت استرس قرار دارند، را متعادل می کند، قادر به تاثیر گذاری 
مغذی موجود در منابع غذایی بمنظور ارتقای سطح انرژی و تعادل بدن نیز می باشد.
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پور • آزمایشگاه PSB، سنگا
ســوی  از  ــرده  ــت ــس گ طــــور  ـــه  ب  ،PSB ـــش  ـــای ـــه آزم ب ـــوط  ب مـــر گــــزارشــــات 
پــور  ـــرف ســـوم و مـــســـؤالن دولـــتـــی در ســنــگــا ســـازنـــدگـــان، خــــریــــداران ط
برنامه تحت  نیز  آن  ــای  ه آزمــایــشــگــاه  اســـت.  ــده  ش واقـــع  یــرش  ــذ پ  مـــورد 
 Singapore Accreditation Council – Singapore Laboratory  
Accreditation Scheme SINGLAS استاندارد ISO 17025 را دریافت نمودند.

میزان کشش سطحی آب

 ،Amezcua Pewter Bio Disc، Amezcua Bio Disc نتایج نشان می دهد پس از درمان با 
Amezcua Energy Shell و Amezcua Straw Tube، مقدار کشـــش ســـطحی 
آب غنی شده به آب خالص نزدیک شده است. تغییر در مقدار کشش سطحی، 
آب را از لحاظ جذب قوی تر کرده، و در نتیجه بهبود سازگاری مولکولهای آب را 
با سلولهای بدن بدنبال دارد. همچنین به خاطر نزدیک شدن مقدار کشش سطحی 
این آب به مقدار کشش سطحی آب خالص، آب ماده شوینده را به طور کامل به 
داخل مواد می برد. این کار باعث شسته شدن بهتر و موثرتر لباسها و ظروف شده 
و امکان کاهش مقدار ماده شـــوینده را فراهم می آورد. با مصرف مواد شـــوینده 
کمتر، پســـابی که از ماشـــین لباسشویی شـــما دفع می گردد به محیط زیست هم 

کمتر آسیب می رساند.

• موسسه .I.H.M، ژاپن
پزشکان رشته طب  بوسیله دکتر Masaru Emoto، از  .I.H.M موسســـه در ژاپن 
جایگزیـــن تاســـیس گردید. دکتـــر Emoto از طریق تحقیق گســـترده در زمینه آب 
برانگیخت. وی رئیـــس افتخاری بنیاد  در سرتاســـر جهان تحســـین بین المللـــی را 

International Water for Life Foundation نیز می باشد.

سطوح انرژی آب

پژوهـــش رابطه ای را بین تشـــکیل بلورهای آب و کیفیت آب، برحســـب مقدار 
آلودگی آن نشان داده است. در تحقیق اخیر موسسه .I.H.M مشخص شده است 
بر تشـــکیل بلورهای آب تاثیرگذار باشـــد. درنتیجه، تشـــکیل  کـــه انرژی می تواند 
بلورهـــای آب نه تنها جنبه های فیزیکی بلکه جنبه های ســـاختاری یا انرژی آن را 
نیز نشـــان می دهد. در نمونه های آب دارای توازن مناســـب مواد معدنی و انرژی 

غالبًا بلورهای زیبایی تشکیل می شود.

بـــا کـــه  آبـــی  داد  نشـــان  در موسســـه  بلـــور آب صـــورت گرفتـــه   آزمایـــش 
Amezcua Bio Disc غنی شـــده اســـت بلورهای زیباتر و بلورهای شبیه بلورهای 
آب خوب را در مقایســـه با آب مقطر طبیعی تشکیل می دهد. در آب غنی شده 

بلورهای آب »افسرده« کمتری یافت شد.
Amezcua Bio Disc آب غنی با**

Amezcua Bio Disc آب غنی نشده با**

SCHOTT AG, Germany •
یریت کیفیت ممتاز خود، به اســـتانداردهای  SCHOTT AG بـــه خاطر سیســـتم مد

EN ISO 9001:2000 دست یافته است.

کیفیت تولید

 شــــیشه هـــــــای Amezcua Bio Disc و Amezcua Chi Pendant در کارخــــانه
SCHOTT AG در آلمان تولید شده است. 

.Masaru Emoto, LLC شماره مجوز 080320702. حق نشر © 2008 توسط دفتر**
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اعالن سلب مسئولیت

پزشـــک شـــما یا هرگونه  اطالعات ارائه شـــده در این کتابچه نمی تواند و نباید جایگزین توصیه 
پزشکی شود. پزشکی یا جایگزین نظر، سنجش یا درمان  تشخیص 

توصیه می کنیم درصورت احساس هرگونه ناخوشی، استفاده از محصوالت Amezcua را قطع 
پزشک خود مشورت نمایید. کرده و با 

ما خرید محصوالت خود را از هر شـــخص ثالث یا شـــخص دیگری به رســـمیت نمی شناسیم. 
مسؤلیت خرید محصوالت ما از هر شخص دیگری غیر به طور مستقیم از QNET با خود شما 
برعهده نمی گیرد. از  بـــوده و Amezcua و/یا QNET هیچ گونه مســـؤلیتی را درقبال ایـــن خریدها 

بود. این رو هیچ التزام و/یا نمایندگی از هر ماهیتی که باشد قابل اجرا و دارای اعتبار نخواهد 

بران به اعالن سلب مسئولیت و حدود مسؤلیت مندرج در وب  صراحتًا توصیه می شـــود کار
بران به صورت یکسان  یرفته شده و درمورد کلیه کار ســـایت ما مراجعه فرمایند. این موارد پذ

اعمال می گردد.

مشخصات این محصول ممکن است بدون اطالع قبلی تغییر داده شود.
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QNET نماینده مستقل شرکت

 نام و نام خانوادگی

شماره عضویت

 شماره تلفن

ایمیل

QNet Ltd
47/F Bank of China Tower
1 Garden Road
Central, Hong Kong
  9000 2263 852+    :تلفن
 0981 2802 852+ :فاکس

  network.support@qnet.net :ایمیل 

GSC مرکز تماس شبانه روزی چندزبانه
+603 7949 8288

www.qnet.net/fa یا www.amezcua.com
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