
H a r m o n i s e d  E n e r g y

Amezcua حول

Amezcua هو خط إنتاج فريد للطاقة المتناسقة ُمصمم لرفع مستويات الطاقة والتناسق لديك كل يوم. تواصل Amezcua، من خالل األبحاث والتطورات المستمرة 
التي تقوم بها، تقديم منتجاتها الصحية المتميزة لدعم أسلوب حياة متوازن وشحذ الذهن والجسد والروح.

تقدم Amezcua منتجات صحية مبتكرة ومطلوبة في جميع أنحاء العالم مثل قرص Amezcua Bio Disc 2 المطور والفعال الذي يتميز بتصميم حديث ومحسن 
 Amezcua 2 و Amezcua Chi Pendant ودرع الحمايــة من اإلشــعاعات الكهرومغناطيســية اليوميــة: قــالدة Amezcua Lifestyle Set الطاقــة المحمــول
E-Guard. وتعتبر منتجات Amezcua، نظًرا للتركيز الذي توليه لتعزيز الخصائص الطبيعية للماء ودعم أنظمة الطاقة في جســم اإلنســان، بمثابة مجموعات حيوية 

لهؤالء الذين يبحثون عن االستمتاع بأسلوب حياة شامل وصحي.



• Amezcua Bio Disc 2
• Amezcua Bio Disc 2 علبة عائلية

أفضل

حلقات على شكل سبع موجات

يتميز قرص Amezcua Bio Disc 2 بحقل طاقة محســن بشــكل عظيم في 
حلقات على شكل سبع موجات على سطح القرص. تسرع الحلقات المضلعة 
الســبعة عملية البنية الجزيئية البيولوجية للســوائل التي يتم صبها على القرص 
مما يحســن التوافق الحيــوي لجزيئات المياه مع جســمك أكثر من ذي قبل. 
ويتم شحن السوائل بشكل أسرع وأكثر فعالية من خالل األشكال الموجية التي 

تنتجها الحلقات.

مقاومة أقوى

للحرارة والصدمات

يقاوم قرص Amezcua Bio Disc 2 بشــكل أكبر الحرارة والصدمات، مما 
يتيــح له الحفاظ على خواص القوة الفيزيائية الجيدة حتى بعد التعرض لوقت 
طويــل لظــروف بيئية غيــر مرغوبة. وقد تــم تعزيز مســتوى المتانة وســهولة 

االستخدام بشكل كبير عن القرص السابق.

عندما تــم تقديم قرص Amezcua Bio Disc إلــى العالم عام 2006، كان 
يعتبر الخطوة األولى في سبيل إعادة تشكيل مفهوم جديد لطاقة المياه وتحقيق 
التوازن في مســتواها وزيادة  تأثيرها اإليجابي على الجســم البشــري. وبمرور 
الســنوات خضع قرص Bio Disc الختبارات علمية مستقلة متعددة للتحقق 
مــن قدرته على تحقيق توازن مســتوى الطاقة بشــكل إيجابي في نفس الوقت 
الذي شــارك فيه ماليين من عمالئنا الراضين من كافة أنحاء العالم بشــهاداتهم 

الشفهية حول مزايا معزز الطاقة المبتكر.

اليــوم يعيد قرص Amezcua Bio Disc 2، الذي يمثل المســتوى التالي في 
جودة وتطور قرص Bio Disc العالمي، تشكيل مفهوم طريقة تعزيز الطاقة في 

مياه الشرب وتحقيق التوازن في مستواها.

قــرص فعاليــة:  وأكثــر  وأســرع  وأيســر  وأقــوى   أفضــل 
Amezcua Bio Disc 2 يمثل عهدًا جديدًا في مجال الطاقة المتوازنة.

أفضل 
أقوی 

أیسر



الرشفات المائية

من المعروف ســلفًا أن مياه الشــرب عنصر حيوي لإلنسان، إال أن هناك وسيلة 
لتعزيز وتطوير التوافق البيولوجي لجزيئات المياه. تحســين التوافق البيولوجي 
للماء يعني الحصول على مزيد من الفائدة من كل رشــفة إلطفاء نيران الظمأ. 
كما توجد وســيلة لزيادة مســتويات الطاقة والتناسق في الوقت ذاته من خالل 
مياه الشرب. كيف؟ من خالل شرب مياه تم تعزيز طاقتها وتحسينها باستخدام 
ص  قــر

 .Amezcua Bio Disc 2 

لذلــك، يمكن للقرص الحيــوي Amezcua Bio Disc 2 إضفاء المزيد من 
الصفات المائية على الماء، إلى جانب تنســيق مســتويات الطاقة، وزيادة فوائد 
شــرب المياه H2O. العملية ســهلة وتتوافق بسالسة مع روتينك المعتاد؛ ضع 
ببســاطة الزجاجــة أو الكــوب الخاص بك على القــرص، أو ضع القرص على 
المشــروب، ثم اشــرب المياه بشــكل طبيعي. تعامل مع القــرص كما لو كان 
صحنًا واقيًا للمشــروب أو »غطاء« للمياه. تعمل كل من الطريقتين على تزويد 

المياه بالطاقة وإعادة الحيوية لها، وبالتالي لجسمك.

أن الجســم يمكنه امتصاص المزيد مما يحتاجه من مياه الشرب. كما أن المياه 
التي يتم معالجتها بواسطة أقراص Amezcua Bio Disc ينتج عنها بلورات 
مياه جميلة الشكل، وهو دليل على أنها مياه ذات مستويات طاقة وجودة عالية. 
تمر المياه الجميلة والصحية الصافية كالكريســتال عبر خاليا جســدك بسهولة 
أكبر من ذي قبل مما يتيح لجسدك تلقي المواد الغذائية والمعادن وامتصاصها 
داخل خاليا الجســم بسرعة. وتشــير اختبارات أخرى إلى أن القرص له »تأثير 

إيجابي عميق على األفراد فيما يتعلق بمستوى الطاقة«.

* تسري االختبارات التي تم إجراؤه
ا على بعض خواص قرص

 Amezcua Bio Disc األصلي 
،Amezcua Bio Disc 2 على فعالية قرص
 حيث إن كال المنتجين يتمتعان بنفس سمات

 التصنيع المختبرة.
 

† أوضحت االختبارات التي تم إجراؤه

ا علــى قــرص Amezcua Bio Disc 2 فعاليــة 
وكفاءة أكبر

 عن نتائج نفس االختبارات التي
 تم إجراؤها على

 قرص Amezcua Bio Disc األصلي.

قام دكتور مانفريد دويــب بإجراء اختبارات في مركز 
Holistic Competence Center أوضحــت أن 
قــرص Amezcua Bio Disc  2 أكثــر فعاليــة من 

قرص Amezcua Bio Disc األصلي. 

Bio Disc  درع

يحتوي كل قرص من أقراص Amezcua Bio Disc 2 على درع من المطاط 
السيليكوني عالي الجودة لحمايته خالل االستخدام اليومي. باإلضافة إلى متانة 
القــرص المعــززة ومقاومتــه للصدمات، تقلــل هــذه القطعــة اإلضافيــة من   
Amezcua مخاطر التعرض للكسر أو التلف بدون التأثير على خواص الطاقة 

الخاصة بالقرص.

تصميم أسهل

للقاعدة المسطحة

يتميز القرص بتصميم قاعدة مســطحة ســهل االستخدام تم صنعها من خالل 
عملية تشــكيل دمجية في قرص Amezcua Bio Disc 2، مما يضفي على 
القاعدة االعتمادية والثبات عند استخدامها مع حاويات المشروبات. ويترتب 
علــى هــذا التطوير فــي التصميم الوظيفــي للقرص إمكانية وضع مشــروباتك 
بشكل أكثر ثباتاً من ذي قبل سواء كانت في حاوية أو زجاجة أو كوب أو قنينة 

أو حتى في برطمان.

المستوى التالي للصحة

تم تصميم قرص Amezcua Bio Disc 2 من أجل تحقيق مزيد من التطوير 
والتوازن والتناغم في مســتوى الطاقة في الجســم البشــري مــن خالل مفاهيم 

طبيعية ناشئة عن عملية بيولوجية عالية التقنية.

كيف يمكن ذلك؟

تــم تصنيــع القــرص الحيــوي Amezcua Bio Disc 2 من معــادن طبيعية 
معالجــة هندســًيا بصــورة تقنيــة، وقد تــم ربط جزيئاتهــا بجزيئــات الزجاج 
باســتخدام طرق الصهر بالحرارة العالية. ومــن خالل هذا الجمع بين المعادن 
وأســاليب الصهــر، يتكون مجــال طاقــة إيجابي، األمر الذي يســمح للقرص 
الحيــوي Amezcua Bio Disc 2 بنقــل مجــال طاقتــه إلــى المياه وجســم 
اإلنسان، بطريقة معتمدة في العديد من عمليات االختبار والتقييم. يتشابه هذا 
القــرص مع قــرص Bio Disc األصلي لكنه يتميز بمزيد مــن القوة في حقل 

الطاقة. وبفضل نقل الطاقة يمكن استخراج أفضل خواص المياه.



االستخدامات المقترحة

 Amezcua Bio Disc 2 اســكب الماء فوق قرص •
لتعزيز الطاقة في الماء بشكل فوري.

 Amezcua Bio Disc ضع مشروباتك على قرص •
2 الحيوي لتزويد الماء الذي تشربه بالطاقة.

• مــن أجــل معدل امتصــاص محســن، ضع حاويات 
قــرص علــى  التجميــل  ومســاحيق   الكريمــات 

Amezcua Bio Disc 2

 Amezcua Bio Disc 2 احمــل القرص الحيــوي •
معك لتحسين مستويات التناسق والطاقة لديك.

• قــم بري نباتاتــك بالمــاء المعالج بواســطة القرص 
لتزويدهــا   Amezcua Bio Disc 2 الحيــوي 
بالطاقة ومســاعدتها على امتصــاص الماء والعناصر 

الغذائية.

• اغســل الفواكه والخضراوات بالماء المعالج بقرص 
بالطاقــة  لتزويدهــا   Amezcua Bio Disc 2

والحفاظ عليها طازجة لفترة أطول.

• قم بإضاءة مصباح LED بقدرة 120 واط عبر قرص 
األطعمــة  علــى   Amezcua Bio Disc 2

والمشروبات لتحسين طعمها.

 Amezcua Bio Disc 2 ضــع القــرص الحيــوي •
داخــل ثالجتــك لتعزيــز جــودة ومــذاق أطعمتــك 

والمياه.

أكثر من مجرد مشروبات

Amezcua Bio Disc 2 يشحن قرص Amezcua Bio Disc 2 مشروبات 
أخرى غير المياه بالطاقة. أغسل الفاكهة والخضراوات بالماء المعالج بالقرص 
حيث ســيزيد ذلك مــن نضرتها لفترة أطول إلى جانب تحســين مذاقها أيًضا. 
ويمكن للنباتات أن تستفيد - أيًضا - من امتصاص المواد الغذائية من التربة 
 Amezcua بعد تزويدها بالطاقة بواسطة ريها بمياه معالجة بالقرص الحيوي
Bio Disc 2. بالمثل، يمكــن تزويــد الكريمات ومســاحيق التجميل بالطاقة 

لتحسين معدل امتصاصها.

قامت عدة مؤسســات مشــهورة حول العالم 
 Amezcua بتقييم خواص وقدرات أقراص
Bio Disc*†. ومــن بيــن تلــك التقييمــات 
والشــهادات كان هناك ثمة إقرار بأن القرص 
الحيــوي Amezcua Bio Disc يقلل من 
قيمــة التوتر الســطحي للماء. وهــذا بالتالي 
يزيــد من الصفات المائية للمياه، األمر الذي 
يبرهــن على توافق جزيئــات الماء مع خاليا 

الجسم. ويعني ذلك - بشكل أساسي 

تعليمات العناية

• تعامل مع قرص Amezcua Bio Disc 2 بعناية.
• ال تعــرض قــرص Amezcua Bio Disc 2  لدرجات الحرارة العالية جدًا 

سواء الساخنة أو الباردة.
• ال تضــع القــرص الحيــوي Amezcua Bio Disc 2 فــي وحــدة الفريزر 

بالثالجة.

الفوائد األساسية

• تمتع بشعور النشاط والحيوية.
أجــل مــن   Amezcua Bio Disc بقــرص  معالجــة  ميــاه  اشــرب   • 

رفع مستويات الطاقة والتناغم لديك.
• اســع إلى تيسير انتقال العناصر الغذائية وتحسين التوافق الحيوي للمياه مما 

يكفل االستفادة من المياه على النحو األمثل.
• قلل االختالالت في الطاقة، وأعد توزيع الطاقة الُمجمعة في جسمك.

المواصفات

القرص
• الوصف: زجاج مستدير شفاف 

• القطر: 90 مم
• السمك: 10 مم 

الدرع
• الوصف: بالستيك سيلیكونی

• القطر: 96 مم
• السمك: 19.13 مم



• Amezcua Bio Light

ومن المعروف أن النباتات تستخدم الطاقة من ضوء الشمس في صناعة الغذاء 
في عمليــة البناء الضوئي، ولكن النباتات ليســت الكائنات الحية الوحيدة التي 
تمتلــك عالقة معقدة مــع الضوء وتحتاج إليه. وفي حالة حرمان اإلنســان من 

الضوء ال يقدر على النمو وتنفيذ الوظائف البيولوجية. 

وباعتبارهــا أصغر الوحدات الفيزيائية، يتم تخزين البيوفوتونات واســتخدامها 
فــي الكائنات الحية، بما في ذلك جســمك. وتثبت األبحــاث التي تم إجراؤها 
على هذه البيوفوتونات أهميتها في العلم الحديث وكيف أنها تلعب دورًا هامًا 
فــي التحكم في كافة التفاعالت الكيميائية الحيوية الفعلية اليومية التي تحدث 

داخل جسدك بما في ذلك دعم قدرة جسدك على العمل.

الفوتونات – يعتبر مفهوم الوحدات األساسية للضوء الذي قام بتطويره ألبرت 
أينشــتاين وتفاعله مع األنظمة البيولوجية وداخلها فرعًا أصياًل في الدراســات 
العلمية. تم تصميم Amezcua Bio Light خصيًصا لالســتفادة من مفهوم 
 Amezcua من خالل Amezcua Bio Light البيتوفونات. يســاعد سطوع
Bio Disc 2علــى توليد البيتوفونات لتطوير أداء تحســين مســتويات الطاقة 

وتحسين طعم األغذية والمشروبات.

الفوائد األساسية
• مســاعدة Amezcua Bio Disc 2علــى توليــد البيتوفونــات لتحســين 

مستويات الطاقة وتحسين طعم األغذية والمشروبات.
الحيـــــــوي القـــــــــرص  عمـــــــــل  مـــــــع  يتداخــــل  ال   • 

.Amezcua Bio Disc 2

المواصفات
• البطارية:  7 مصابيح LED باللون األبيض عالية الطاقة

 ROHS و ABS الوصف: متوافق مع •
• القطر:  97 مم 

• االرتفاع:  50 مم

االستخدامات المقترحة 
)باستخدام الصور التوضيحية(

 Amezcua Bio Disc 2 ضــع قــرص • 
Amezcua Bio Light داخل وحدة



• Amezcua Chi Pendant 2
• Amezcua Chi Pendant 2 علبة عائلية

جدید
ومحسن

في عالــم التلوث وصخب المدينة، فنحن بالــكاد نرفض األدوات اإللكترونية 
والمركبات والتطورات التكنولوجية التي تســاعدنا في »تنفيذ كل شيء بشكل 
أســرع«. ومع ذلــك، يمكننا أن نــدرك األمر عندمــا يؤثر التلوث غيــر المرئي 
المنبعث من هذه األجهزة على صحتنا حتى تنضب طاقتنا ونصل للمرحلة التي 
نصبــح خاللها في نهاية األمر نعاني من المــرض. هذه هي حقائق الحياة التي 

نعيشها والعالم الذي نجوب جنباته. 

وتعتبر قالدة الطاقة Amezcua Chi Pendant 2 قالدة معدنية تم صناعتها 
مــن زجــاج مقــاوم للحــرارة والتي تتمتــع بمجال طاقــة إيجابــي. ولمواجهة 
 Amezcua Chi Pendant مســتويات الطاقة المســتنزفة، فإن قالدة الطاقة
2هــي طريقــة لتوفير حماية دائمة لــك من آثار هذا العالم المزدحم المشــوب 
بالتوتر وطريقة إلعادة شــحن طاقاتــك، واألهم من ذلك، أنها تتيح لك فرصة 

االنطالق في هذه الحياة بخطوات واسعة إضافية.

الطاقــة قــالدة  توفــر  الســبعة  الطاقــة  دوائــر  خــالل   مــن 
Amezcua Chi Pendant 2 مجال طاقة هائل وتتحســن مستويات الطاقة 
 Amezcua والتناغم لديك بشكل أسرع وأكثر فعالية. وتحميك قالدة الطاقة
Chi Pendant 2 كذلك من تأثيرات المجاالت الكهرومغناطيسية الموجودة 
الطاقــة قــالدة  أن  االختبــارات  أظهــرت  وقــد  بيئتــك.   فــي 

Amezcua Chi Pendant 2 بإمكانها معادلة التأثيرات السلبية غير المرئية 
للمجاالت الكهرومغناطيســية )الغبار اإللكتروني أو e-smog( التي تنتج عن 
المجاالت الكهرومغناطيســية الناشــئة عن األجهــزة اإللكترونية مثل الهواتف 
النقالــة وأفــران المايكروويف واللمبــات الكهربائية وأجهــزة التكييف، وغير 

ذلك. 

الفوائد األساسية
• الشعور باالنتعاش وتجدد الحيوية.

• رفع مستويات الطاقة والتناغم في جسمك.
• حمايتك من الغبار اإللكتروني.

المواصفات
• الوصف: زجاج صغير جًدا يتحمل درجات الحرارة العالية للغاية

• الحواف: فوالذ مقاوم للصدأ عالي الجودة 
• القطر:  41.5 مم

• السمك: 5 مم

مالحظة:

تعتبــر كل قــالدة طاقة Amezcua Chi Pendant 2 قطعــة فريدة تضفي جمااًل على 
 Amezcua Chi الجاذبيــة والشــخصية. وقــد ينتج عــن عملية تصنيع قــالدة الطاقــة
Pendant 2 المعقدة والمركبة العديد من األشــكال داخل كل قطعة، لكن ال يؤثر ذلك 

بأي حال من األحوال على الخصائص الصحية للقالدة.

االستخدامات المقترحة
• ضع قالدة Amezcua Chi Pendant 2 في سلسلة وعلقها حول عنقك. 

بعد ذلك، قم بتعديل طول السلسلة بحيث تتعلق القالدة عند عظمة القص.

مالحظة:

ال يوصى باســتخدام قالدة الطاقــة Amezcua Chi Pendant 2 لألطفال الذين يقل 
عمرهم عن تســع ســنوات والنساء الحوامل وأثناء الدورة الشــهرية للنساء. إذا أحسست 
 Amezcua Chi بأي شــعور بعــدم الراحة، امتنع على الفــور عن ارتداء قالدة الطاقــة

.Pendant 2



• Amezcua Chakra
• Amezcua Chakra Family Pack 

العقل، الجسد و الطاقة

بشــكل عام يتناول الطــب الحديث الصحة من الجانب الجســدي الملموس. 
ولكــن للذيــن يتطلعون إلــى أن يكونوا حقا – ويظلــوا ! – بصحية جيدة فهم 
يعرفــون ان االعتناء بالجســد فقــط ال يكفي. للحفاظ وحتى تحســين الصحة 
بشــكل عام، يجب ان نضع في اإلعتبار عقلنا ونظام الطاقة الخاص بنا. وبينما 
النــاس أصبحــت تدرك بشــكل متزايــد أن العقل الســليم هو ضــروري لحياة 

صحية، تم تجاهل أهمية نظام الطاقة الداخلية لدينا في بعض الثقافات.

يتدفــق نظــام الطاقــة لدينا في مســارات أو خطوط طول، كمــا يتدفق الدم في 
األوردة واألفكار في نقاط االشتباك العصبي. الطاقة تنتقل عبر أجسامنا، وتقوم 

بإرسال ما نسميه برانا أو قوة الطاقة الحيوية إلى جميع أجزاء الجسم.

على مدى خطوط الطول والطاقة، هناك نقاط معينة )مثل األعضاء في الجسد 
البشري( تتحكم في تدفق الطاقة ومستوياتها في مجاالت محددة من الجسم. 
انهم تسمى الشاكرات، وهي كلمة سنسكريتية يمكن ترجمتها بأنها، دوامات أو 

عجالت.

الشاكرات الخاص بك وأنت

الشــاكرا هي نظام من ســبعة مراكــز طاقة تقع على طول العمــود الفقري، من 
العجان إلى تاج الرأس. هذه النقاط الســبع للطاقة هي النظام البيئي للطاقة في 

الجسم، وترتبط بالعديد من الوظائف الفسيولوجية.

عالج الشاكرات الخاص بك

يجب ان تصطف كل شــاكرا مع االخري و ال يجب ان يعترضها شــئ و اخيرًا 
ان تكــون »بصحة جيــدة«، و هذا أمر أساســي للحفاظ على التــوازن الروحي 
والعقلــي والعاطفــي والجســدي. عندما تتســرب الطاقة أو تكــون ضعيف أو 
مجمدة أو مسدودة يتأثر كياننا كله بذلك: نشعر ان جسدنا منهك وثقيل وعالق 
ومــن الصعــب علينا التحكــم فــي عواطفنا والتفكير بشــكل واضــح وإيجاد 

الحلول.

ولكن كيف يمكن أن نحافظ على صحة الشــاكرات لدينا بشــكل غير مكلف؟ 
هــل نســتطيع الحصول على نظــام صحي للطاقة حتى إذا لــم يكن لدينا وقت 

لممارسة اليوغا والتأمل بالقدر الذي قد نحتاجه؟

تقديم ال Amezcua شاكرا

انــه مصنوع من زجاج بتكنولوجيــا النانو، ال Amezcua شــاكرا يعمل على 
توليد الطاقة الطبيعية التي تنشط نظام الطاقة في الجسد، و يحسن من مستوى 
الصحــة و العافيــة. كل هذا بفضــل تقنية النانو والتي تحتــوي على معاملة من 
 Amezcua الهيــاكل علــى المســتوى الجزيئي أو حتى الــذري. لصناعــة ال
شاكرا، يتم صهر 13 معدن و يتم ربطهم هيكليًا جنبا إلى جنب على المستوى 
الجزيئي. هــذا الترابط ينتج رنين طبيعي طويل األمد على نفس تردد التيارات 

الكهربائية في الجسم، ويمكن أن يتم تحويله إلى طاقة متدفقة في الجسم.

طاقتك متوازية

 تصميم Amezcua شــاكرا فريد من نوعه، فال 7 حلقات التي تم تصميمها 
تشــكل 12 بتلــة من بتالت زهــرة اللوتس، وتحتجز كل خيــرات هذه الزهرة 
الســاحرة. الحلقات تجعل ال7 الشــاكرات تصطف في الجســم، مما يساعد 
علــى التفكير بوضوح والتواصل بشــكل أفضل، والتركيز واإلســتمتاع بالحياة 
علــى أكمل وجــه. المثلــث الموجود في منتصــف القرص، يطلق علیه اســم 
غولــدن تراينغــل )المثلث الذهبي(، و يمثل شــاكرا القلب ويعمل على نقاهة 

الجسد وتعزيز الحيوية والطاقة.



المواصفات

الشكل:   دائرة زجاجية شفافة
القطر:   69 مل
السمك:  5 مل

بعض االستخدامات

اثناء التأمل، احمل ال Amezcua امام جسدك من اجل الحصول على الطاقة 
اإليجابية. وهذا قد يساعدك على تعلم كيفية الحفاظ على حياتك متوازنة، وان 

تحول الطاقة الخاصة بك إلى الداخل لتعزيز الحيوية في العقل والجسم.

اذا قمــت باإلحفاظ بال Amezcua شــاكرا بالقرب من جســدك، في جيبك 
على ســبيل المثال، ســوف يقوم بالتركيز على طاقتك و يجعلك تفكر بشــكل 

اوضح.

اســتعمل ال Amezcua شــاكرا لتطهير مكان من الطاقة السلبية: استعمله في 
منزلك أو مكتبك لتتخلص من الطاقة الســلبية المتواجدة في هذا المكان. ضع 
الشاكرا على النافذة أو في مكان واضح لكل من يدخل إلى الغرفة. و هذا سوف 

يقوم بتطهير المكان و يذكرك بقوة الطاقة اإليجابية.

يمكن اســتعمال الAmezcua  شــاكرا في اعطاء الطاقة لمياه الشــرب. ألنه 
مصنــوع من المعادن المدمجة التي تنتج موجــات خاصة، تعمل على إصالح 
البنيــة الجزيئيــة ألي ســائل وتعزيز قدرته علــى التوافق الحيــوي، إلى جانب 

الترطيب والتخلص من السموم.

تعليمات العناية

• تعامل معه بحرص.
• ال تعرضه لدرجات حرارة قصوى، سواء ساخنة أو باردة.

• ال تضعه في حجرة التجميد في الثالجة.

الفوائد األساسية

• الشعور باإلتزان والطاقة الداخلية
• الشعور باإلنتعاش والنشاط

• تحسين تدفق الطاقة في الجسم
• نقاء الجسد و العقل والمنزل

• دعم الجانب الروحي واإلزدهار

السبع شاكرات هي:

Sahasrara
or The
Crown 
Chakra

Ajna
or The
Third

Eye Chakra

Vishuddha
or The 
Throat 
Chakra

Anahata or
The Heart 

Chakra

Manipura 
or

The Solar 
Plexus
Chakra

Svadhisthana 
or

The Sacral
Chakra

Muladhara 
or

The Root 
Chakra

Chakra
Name Position Element Objective

Top of
the head Thought

Universal identity, 
oriented to self-

knowledge, spirituality, 
everything that relates 

to consciousness as
pure awareness. 

Archetypal identity, 
oriented to self-

reflection. It allows us to 
see clearly, both physically 

and intuitively. 

Creative identity, 
oriented to

self-expression, 
communication.

Social identity, oriented
to self-acceptance. 

It allows us to have a 
deep sense of peace and 
harmony with a healthy 

mind and body.

Ego identity, oriented
to self-definition and 

power. It brings us 
energy, effectiveness, 

spontaneity, and
non-dominating power.

Emotional identity, 
oriented to

self-gratification.
It brings us fluidity, 
grace and the ability

to accept change.

Physical identity, 
oriented to self-

preservation. This 
chakra forms our 

foundation and brings 
us health, prosperity, 
security, and dynamic 

presence.

Light

Sound

Air

Fire

Water

Earth

Between
the 

eyebrows

Below
the 

bellybutton

Base
of the
spine

Above
the naval

)Solar 
Plexus(

Hollow
of the 
throat

Centre
of the 
chest



العيش في محيط مشبع بالترددات الضارة

فــي وقتنــا الحالي، ال يمكــن ألي شــخص أن يتخيل قضاء يــوم طبيعي دون 
اســتخدام الهاتف المحمــول أو جهــاز الكمبيوتر أو التلفزيون. وفًقا لدراســة 
نشرت من قبل مجلس التميز في البحوث، فإن البالغين عادة يقضون ما ال يقل 
عــن 8.5 ســاعات يومًيــا أمام الشاشــات، بما في ذلــك شاشــات الكمبيوتر 
وشاشــات التلفزيــون، والتي ُتصدر عدًدا مــن المجاالت الكهربائية الســاكنة 
والمجاالت الكهربائية المتناوبة والمجاالت المغناطيسية بمختلف الترددات. 
وفــي العديــد من الدول، يســتخدم أكثــر من نصف عــدد الســكان الهواتف 
المحمولة فضاًل عن تزايد نمو سوق الهواتف المحمولة بشكل سريع.أوضحت 
مؤسســة CCS Insight، إحدى أكبر الهيئــات في مجال أبحاث وتحليالت 
الســوق تركز على قطاعات الهواتف المحمولة واالتصاالت الالسلكية، أنه تم 
بيع أكثر من 10 مليار هاتف محمول على مستوى العالم منذ عام 1994، بما 
في ذلك 5 مليار اشتراك هاتف محمول منذ بداية عام 2011. وأصبحت أبراج 
ومحطــات النقل التي ال مفر منها موجودة فــي كل مكان حولنا ولم يعد القلق 
مما إذا كانت إشــعاعات الهواتف المحمولة تمثل خطًرا على جســم اإلنســان 
مجرد أســطورة. ولقد أصبحت هذه األجهزة المريحة والمفيدة جزًءا ال يتجزأ 
مــن حياتنــا حيث تحتــل بالفعــل مكانها الصحيــح. ومع ذلــك ينطوي على 

استخدامها التعرض للمتاعب أيًضا.

حمايــة للجســم مــن التأثيرات الضــارة الناجمة عــن التعرض ألوجــه التلوث 
الكهرومغناطيســي الذي تســببه أجهــزة الهواتف المحمولة وأجهــزة الكمبيوتر 
 E-Guard وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والتلفزيونات. وتذهب معك شــرائح
أينمــا کنت من خالل إرفاقها بشــكل غير ملحوظ بأجهزتــك اإللكترونية. ولن 
تساعد شرائح Amezcua E-Guard األشخاص الذين يعانون من حساسية 
ضــد الموجات الكهرومغناطيســية ولكنها أيًضــا تعمل كتدبيــر وقائي لحماية 

مستقبلك. 

يتكون اإلشــعاع من طاقة تنتقل في صورة موجات وجزيئات. وبفعل الطبيعة 
توجد هذه الطاقة حولنا ويمكن أن تكون غير ضارة إذا كانت بتركيزات بسيطة، 
رغم أن جســم اإلنســان قــد يتعرض لتأثيرات عكســية ضــارة نتيجة التعرض 
ألنــواع مختلفــة مــن اإلشــعاع مثــل التلــوث الكهرومغناطيســي )إشــعاع 
المنتجــات  أحــد   Amezcua E-Guard منتــج  ُيعــد  كهرومغناطيســي(. 
المعتمدة والفعالة التي أثبت جدارتها في المســاعدة على امتصاص الترددات 
اإلشــعاعية الضــارة وتحويلها إلى ترددات أكثر توافًقا وآمًنا بالنســبة للجســم 
البشري. باإلضافة لذلك يتميز منتج E-Guard بقيمة فعالة تساعد على نقل 
المعلومات اإليجابية للجســم بشــكل أكثر فعالية باإلضافة إلى تحسين الحالة 

الصحية العامة.

• Amezcua E-Guard
• Amezcua E-Guard علبة ثنائية 

متوفر أیضاً في اللون 

الفضي

والكستنائی



الخطر الخفي إلشعاعات المجاالت الكهرومغناطيسية

تمثل المجاالت الكهرومغناطيسية )EMF( بكافة تردداتها أحد أكثر التأثيرات 
البيئية شــيوًعا وتزايــًدا والتي ُيثار حولها الكثير مــن القلق والتكهنات. وتوجد 
هذه المجاالت في كل مكان حولنا ولكنها ال ترى بالعين البشرية ويبلغ تأثيرها 
أســوأ مما يمكن توقعه! وفي الوقت المعاصر، يتعرض جميع البشر للمجاالت 
الكهرومغناطيســية بدرجــات متفاوتــة وتتزايد مســتويات التعــرض مع تقدم 
التكنولوجيــا. وتوضــح العديد من التجارب والدراســات العلمية وجود أعداد 
متزايــدة مــن النــاس يعانــون مــن حساســية ضــد تــرددات مجال اإلشــعاع 

الكهرومغناطيسي المنبعث من الهواتف المحمولة، اجهزة الكمبیوتر.

والتلفزيــون. ويمكن أن ينتج عن التعرض لتردد خارجي ثابت ألكثر من بضع 
دقائق تعطل للوظائف الكهربائية للجســم. وتتعارض هذه الترددات مع عملية 
الشــفاء الطبيعية للجسم. وتتضمن ردود الفعل الحساسة مجموعة متنوعة من 
األعــراض*، مثــل األرق، وصعوبــة التركيــز، والقلــق، والتهيــج، والصداع، 

والدوخة وأعراض مشابهة.

*قد تختلف األعراض الموضحة من فرد ألخر ويمكن أال تكون نتيجة مباشــرة للتعرض للمجاالت 
الكهرومغناطيسية.

احم نفسك. وازن طاقتك. قلل مستويات التوتر لديك.

في خضم آليات العالم الحديث يتطلب الحصول على جســم سليم الكثير من 
الوقت واالهتمام. يعتبر اتخاذ اإلجراءات الوقائية من أهم األمور التي يجب أن 
تشــغلنا كل يــوم. يلعب منتــج Amezcua E-Guard دوره كأداة مســاعدة 
لألشــخاص الذيــن يتأثــرون بالفعــل بالموجــات الكهرومغناطيســية الضارة 
باإلضافة إلى كونه إجراًءا وقائًيا للوقاية الهامة للجســم. نظًرا للجمع بين اثنتين 
 Amezcua E-Guard من التقنيــات الرائدة في رقاقة واحدة، يتفاعل منتج
بشــكل جيد مع خصائص معادن الكوارتز التي تساعد على امتصاص مختلف 
أنماط اإلشــعاع وتحويلها إلى ترددات أكثــر توافًقا مع النظم البيولوجية.  كما 
تمت إضافة قيمة حيوية لمنتج Amezcua E-Guard كي تتمكن بمهارة من 

نقل المعلومات اإليجابية التي تحافظ على الصحة العامة ألجسامنا. 

ســهل  تصميمــه  وبفضــل 
االستخدام، يتيح لك إرفاق 
 Amezcua E-Guard
إلــى أجهزتــك اإللكترونيــة 
التي يتم اســتخدامها بشكل 
يومــي إمكانية اتخــاذ تدبير 
وقائي يســاعد على تنشــيط 
الطبيعية  الدفاعــات  ودعــم 
وأنظمــة الطاقــة بجســمك. 
أينمــا  تالزمــك  حمايتــك 

ذهبت!

الجمع بين اثنتين من تقنيات الطاقة الرائدة

تقنية حماية الجســم البشري: تســتخدم معادن الكوارتز المتصاص الترددات 
الضارة ثم إعادة إرســالها في شكل موجات محايدة. وتتفاعل هذه المجاالت 

مع الجسم البشري وإرسال بعض المعلومات الخاصة.

تتيــح تقنية البرمجة الحيويــة إمكانية تعزيز التأثيــر اإلجمالي من خالل تزويد 
شــرائح Amezcua E-Guard بمعلومــات تحتوي على قيمــة حيوية تعزز 

الصحة العامة للجسم.

الفوائد*

• الحماية من اآلثار السلبية للمجاالت الكهرومغناطيسية.
• تنشيط ودعم الدفاعات الطبيعية وأنظمة الطاقة بجسمك.

• التمتع بمزيد من التركيز والحيوية.
• االســتفادة بالتأثيرات المعلوماتية اإليجابية زيادة الطاقة كل مرة تلمس فيها 

شريحة E-Guard جلدك.

*وفًقا لتأكيدات الطبيب مانفريد دويب، مركز  Holistic Center of Energy Medicine في 
ألمانيا.

المواصفات

• الوصف: شريحة ألومنيوم منقوش عليها بالليزر
25 ملم • القطر: 

• الكمية:  سبع )7( شرائح E-Guard في كل حزمة

االستخدامات المقترحة
• توجد سبع شرائح E-Guard في كل حزمة من حزم Amezcua E-Guard. نظًرا 
لتنوع مستويات الترددات المنبعثة من األجهزة اإللكترونية المختلفة، يوصى باستخدام:

Amezcua E-Guard  تبقى فعالة لمدة طويلة
 

٭ الهاتف المحمول )شريحة واحدة(: 2-3 سنوات
٭  أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة )شريحتان(: 3-4 سنوات

٭  التلفزيونات )4 شرائح(: 5-6 سنوات

للهاتــف   E-Guard شــريحة 
المحمول

ألجهــزة   E-Guard شــريحة 
الكمبيوتــر  وأجهــزة  الكمبيوتــر 

المحمولة األجهزة اللوحية.

ألجهــزة   E-Guard شــرائح 
التلفزيون )الصغيرة(

• قم بتنظيف ســطح الجهاز وتجفيفه قبل إرفاق شرائح 
.Amezcua E-Guard

• قم بنزع الجزء الخلفي للشــريط الالصق ثم قم بإرفاق 
شــريحة Amezcua E-Guard بالهاتف المحمول 
أو  المحمــول  الكمبيوتــر  أو  الكمبيوتــر  جهــاز  أو 

التلفزيون.



إذا كنت قلقًا - مثل الكثيرين منا - بشأن صحتك وتتطلع إلى حل فعال وآمن 
 Amezcua ومريح لمساعدتك في الحفاظ على نمط حياة صحي، فمجموعة
ألنمــاط الحياة Amezcua Lifestyle Set ســرعان ما تصبح أفضل صديق 
لــك! حيــث تتألف المجموعة مــن ثالثة أقراص محدودة االســتخدام خفيفة 
الــوزن ومتينة، ومــن ثّم فهي طريقة متقدمة للعيش بطاقة متناســقة أثناء تناول 

الشراب والطعام والحركة.

تتوفر منتجات Amezcua دائمًا لتزويدك بمزايا صحية تعزز من نمط حياتك. 
وفــي الوقت الحاضر، لم تعد منتجات Amezcua متوافرة فحســب، بل إنها 
أصبحت معك أيضًا في المنزل والمكتب وأثناء العطالت والتنزه في الشــوارع 
والجلوس في المقاهي... وفي كل مكان تذهب إليه. تم تصميم هذه المجموعة 
الخاصة لكي تتالئم مع أنشــطتك اليومية المختلفة وتزويدك بطرق المحافظة 

على نمط حياة صحي حيثما ذهبت.
       

تشمل مجموعة Amezcua ألنماط الحياة Amezcua Lifestyle Set على 
ثالثة أقــراص للطاقة قرص الشــراب Amezcua DRINK وقرص الطعام 
Amezcua EAT وقــرص الحركــة Amezcua MOVE. لقد تم تصميم 
كل مــن هــذه األقراص بترددات طاقة محددة والتي تعد حصرية االســتخدام. 
شــأنها شــأن بقيــة خــط إنتاجAmezcua، فإن الطاقــة اإليجابيــة لمجموعة 
Amezcua ألنماط الحياة تســاعدك على موازنة وتنســيق مســتويات الطاقة 

لديك لجعلك تشعر باإلنتعاش واإلستعداد مع أي أنشطة يومية.

 Amezcua ألنمــاط الحياة Amezcua علــى الحركة التي توفرهــا مجموعة
Lifestyle Set - بتركيبتيهــا مــن االلمنيــوم – فااللمنيــوم هــو أحــد المواد 
األخــف وزنًا واألكثر قوة واألكثــر تعميرًا في العالم. تتم صناعة كل قرص من 
مــادة االلمنيــوم، مما يعني أنــه ليس خفيف الوزن فحســب بل يتيح ســهولة 
الحركة، وأنه متين أيضًا وعملي لنمط حياة نشــط وعمر أطول. اســتخدم   كاًل 
الحيــاة ألنمــاط   Amezcua أقــراص   مــن 

Amezcua Lifestyle Set لتحقيــق الفوائــد المحــددة لــكل قرص وفق ما 
 Amezcua تقــوم به: تناول الشــراب أو الطعــام أو الحركة. أحضــر مجموعة
الحيــاة  ألنمــاط 

Amezcua Lifestyle Set معــك في كل مــكان لتضمن ليس فقط الحفاظ 
على نمط حياتك المليء بالطاقة والنشاط، بل على تعزيزه أيضًا!

الحيــــــــــاة ألنمــــــــاط   Amezcua مجـــــموعــــــــــة   تقــــــــوم 
Amezcua Lifestyle Set علــى إضافــة الحيوية لشــرابك وتحســين مذاق 

طعامك ومساعدتك على التحرك بخفة ورشاقة!

بغض النظر من نحن أو من أين قدمنا أو اللغة التي نتحدثها، على أن هناك شيئًا 
مشتركًا بيننا جميعًا - أال وهو البقاء على قيد الحياة، ومن أجل ذلك فإنه يجب 
علينا تناول الشــراب والطعام والحركة. لنعيش حياة صحية، علينا أن نشــرب 
جيدًا ونأكل طعامًا طازجًا، وأن نتحرك بحيوية ونشاط. وأفضل طريقة لتحقيق 
هــذه الغايــة هي اتبــاع طريقة متوازنة ومتناســقة لضمان أن عاداتنــا في تناول 
األطعمة واألشــربة، والطريقة التي نتحرك بها، تخدم أجســادنا على المستوى 

األمثل.

• Amezcua Lifestyle Set (2 )3×قرص طاقة
• Amezcua Lifestyle Set 2(2 علبة عائلية



Amezcua DRINK
استمتع بكل رشفة تشربها

أقــراص مــع  المحــددة  الطاقــة  تــرددات  تصميــم  تــم   لقــد 
Amezcua DRINK خصيصًا لتناســب جميع السوائل. كل ما هنالك ضع 
شرابك على قرص الشراب Amezcua DRINK كما لو كنت ستضعه على 
قاعــدة الفناجين وســوف يتــم نقل تــرددات الطاقة المحــددة والمصممة إلى 

شرابك لضمان تحقيق الفائدة المثلى لشرابك!

الفوائد الرئيسية
• اشعر بالنشاط والحيوية.

ن مستويات التناسق والطاقة. • حسِّ
ن مذاق المشروبات. • حسِّ

• مريح وخفيف ومحمول بحيث يمكنك اصطحابه حيثما ذهبت واستخدامه 
متى تناولت الشراب.

Amezcua EAT
تذوق كل لقمة تتناولها

ضع قــرص الطعــام Amezcua EAT في ثالجتك وذلك بالســماح للطاقة 
الموجبــة المحددة المنبعثة من القرص بتحســين مــذاق طعامك وزيادة العمر 
التخزيني لألطعمة. يمكنك التأكد من أن القرص سوف يبعث ترددات الطاقة 

الصحيحة في كل ما تتناوله!

الفوائد الرئيسية
• عّزز جودة ومذاق طعامك.

• أطل عمر األطعمة.
• مريح وخفيف ومحمول بحيث يمكنك اصطحابه حيثما ذهبت واستخدامه 

متى تناولت الطعام.

Amezcua MOVE
نشط كل خطوة تخطوها

احمــل قرص الحركة Amezcua MOVE في جيبك لتحســين مســتويات 
التناســق والطاقة، مع حماية نفســك بفعالية من المجاالت الكهرومغناطيسية 
)الضبــاب الدخانــي(. يعد قــرص الحركــة Amezcua MOVE أكثر متانة 
وأصغر حجمًا مع وجود خيارات متعددة لحملة. ستشعر بالطاقة متى تحركت!

الفوائد الرئيسية
• حّسن ووازن مستويات الطاقة لديك.

• احمي نفســك من اآلثار الســلبية للمجــاالت الكهرومغناطيســية )الضباب 
الدخاني(.

• مريح وخفيف وسهل النقل بحيث يمكنك اصطحابه أينما ذهبت.

االستخدامات المقترحة

• ضــع مشــروباتك أعلــى قــرص الشــراب 
.Amezcua DRINK

• ضــع طعامك أو طبقك على قرص الطعام 
.Amezcua EAT

• احمل Amezcua  معك أينما كنت.

• ضع قرص الطعــام Amezcua EAT في 
ثالجتك.

المواصفات

Amezcua DRINK

• الوصف: قرص ألمنيوم دائري
85 مم  • القطر: 

• السمك: 3 مم 

Amezcua EAT

• الوصف: قرص ألمنيوم دائري
• القطر: 85 مم 
• السمك: 3 مم 

 
Amezcua MOVE

 
• الوصف: قرص ألمنيوم دائري

• القطر: 60 مم 
• السمك: 3 مم 

إرشادات العنایه

 • غسیل یدوي فقط



• Amezcua Energy Shell 2
• Amezcua Energy Shell 2 Family Pack

نســتخدم الميــاه في كل مجــال من مجاالت حياتنــا اليوميــة. إذا تمكنت من 
الوصول إلى طريقة من دورها تزويد المياه بالطاقة لتحسين جودة مياه الشرب 
واالستحمام، فسوف يساعدك ذلك على تحسين حالتك الصحية باإلضافة إلى 

شعورك باالنتعاش والتوازن والتناغم. 

تعتبــر صدفــة الطاقــة Amezcua Energy Shell 2 طفــرة علمية ملحوظة 
نة. كما يمكنك  لتقديم مياه تحمل الكثير من الصفات المائية وذات طاقة ُمحسَّ
 Amezcua كذلك تحســين مياه الغســيل من خــالل توصيل صدفة الطاقــة
Energy Shell بخرطــوم اإلدخال في نظام ترشــيح المياه HomePure أو 

غسالة المالبس أو غسالة األطباق. 

وتعمــل الميــاه المزودة بالطاقة على توغل ســائل التنظيف في المواد بشــكل 
كامــل نظًرا ألن قيمة التوتر الســطحي لســائل التنظيف تكــون قريبة من قيمة 
التوتر السطحي للماء النقي. وهذا يعني طريقة موفرة لغسل المالبس واألطباق، 
حيث تقلل من كمية ســائل التنظيف المســتخدم. وباســتخدام نســبة أقل من 
ســائل التنظيف، فإن الماء المستخدم الذي تصرفه المغسلة أو مغسلة األطباق 

يعتبر صديًقا للبيئة. 

الفوائد األساسية

خــــالل مــــن  بالطاقــــة  مــــزودة  ميــــاه  شــــرب   • 
Amezcua Energy Shell 2 لموازنة مســتويات الطاقة بجســمك ومنحك 

شعوًرا باالنتعاش والتناغم.
• تحسين جودة وفعالية المياه المستخدمة في غسيل المالبس واألطباق.

• المساعدة في جعل عملية الغسيل صديقة للبيئة واقتصادية.

المواصفات
• الوصف: صلب ال يصدأ 

• الطول: 60 مم
• القطر الداخلي: 15 مم 

االستخدامات المقترحة 

 Amezcua مــا عليك إال تثبيت صدفــة الطاقة •
Energy Shell 2 بــأي خرطــوم اســتحمام أو 
صنبور الحمــام )حتى قطر 15 مم( باســتخدام 
المســامير البراغي والمفتاح مســدس األضالع 

المرفقين بالصدفة.

تــم تصمیمــه مــن إجــل االســتعمال معــدش متزلــی و نظــام فلتــرة المیــاه 
HomePure

 Amezcua  Energy قم بتثبيت صدفة الطاقة  •
 HomePure بنظام ترشــيح الميــاه Shell 2
وماســورة التزويد بالمياه أو بخرطوم الغسالة أو 
غسالة األطباق لتحسين مياه الغسيل على الفور.

 Amezcua Energy ثبت صدفــة الطاقة  •
Shell 2 بأنبــوب المياه بمطبخك أو خزان 

المياه لتحسين مياه الشرب المنزلية. 

 Amezcua Energy الطاقــة  صدفــة  اربــط   •
Shell 2 بخرطــوم الحدائــق لتزويد المياه التي 

تصل إلى نباتاتك وزهورك بالطاقة.



تقييمات وشهادات المنتجات

* ارجع إلى صفحة 194 للحصول على شرح مفصل لتقييم المنتجات والشهادات
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Chi 

Pendant 2

Amezcua
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الجهة القائمة على التقييم

جامعة األبحاث الوطنية لتقنيات 
المعلومات واآلالت الميكانيكية 

)ITMO والبصريات )جامعة

المؤسســة االستشــارية للجودة 
)EQC( اإللكتروكيميائية

معهد الفوتونات اإللكترونية

مركز علوم المجال الحيوي

الطبيب ميكائيل كوسيرا

PROGNOS, MedPrevent 
GmbH & Co

الطبيب مانفريد دويب

الطبيب باول جيراد فاليسكي

IAF - Radioökologie 
GmbH

فــي   Justus Liebig جامعــة 
Giessen

وكالة البيئة الوطنية

PSB معمل

I.H.M. Institute

روسيا

ألمانيا

ألمانيا

الهند

جمهورية 
التشيك

ألمانيا

ألمانيا

ألمانيا

ألمانيا

ألمانيا

سنغافورة

سنغافورة

اليابان

ألمانيا

الدولة

تقليــل اختــالالت الطاقــة فــي الجســم 
البشري؛ التأثير اإليجابي على الماء*

التأثير اإليجابي على الماء

األثر اإليجابي على المشروبات

األثر اإليجابي على األطعمة

التأثيــر اإليجابــي على جســم اإلنســان 
والمياه

تأثير إيجابي على جسم اإلنسان

توازن بين العقد المركزية ومراكز الطاقة 
في جسم اإلنسان

المزيد من الطاقة ومســتويات االنسجام 
في جسم اإلنسان

مســتويات الضغط المنخفض في جسم 
اإلنسان

مجاالت الطاقة اإليجابية

تحسين المعايير الطبية المتعلقة بالطاقة

تقليل تأثير اإلشعاع التقني المقلق

مزيــد مــن مســتويات الطاقة فــي الماء 
وجسم اإلنسان

الحماية من
الضباب اإللكتروني

مجال الطاقة اإليجابية

األثر اإليجابي على المشروبات

األثر اإليجابي على األطعمة

الحماية من الضباب اإللكتروني

األمان اإلشعاعي

األمان اإلشعاعي

األمان اإلشعاعي

قيمة التوتر السطحي للماء

مستويات الطاقة في الماء وجودة الماء

جودة التصنيع

المجال

SCHOTT AG


