
Enerji ilə zənginləşdirilmiş asma titan bəzəklər



ENERGETIK CÖZUM

Aktiv idmancının qələbə qazanmaq istəyi eyni zamanda maneələri dəf etmək, uzunmüddətli 
məsq və (inad) dözüm üçün enerji ilə musayiət olunmalıdır ki, o bütün agırlıqlar, yarıs və 
sınaqlar, erkən qalxmalar və yorucu günlər, hazırlıq və məsqlərə tab gətirə bilsin. Bunlarsız hətta 
formada belə qalmaq olmaz. Bundan əlavə idmancı oz səxsi həyatı barədə də düsünməlidir: 
onun ailəsi və dostlarının ona ehtiyacı var.

Fiziki gostəricilərdən əlavə idmancı yaxsı əhval-ruhiyyə, düzgün qidalanma və yaxsı fiziki 
formanın saxlanılması üçün hər seyə malik olmalıdır.

Idmancının həyatı – daimi tarazlıq və enerji tələbatıdır.

Veloci-Ti  asqıları bu fəlsəfə əsasında, aktiv idmancıları nəzərə alaraq qurulmusdur.



VELOCI-TI SIRRI

Veloci-Ti  enerji ilə zənginləsdirilmis titan asqı kolleksiyasıdır və yuksək səviyyəli atletlər və aktiv 
idmancılar üçün hazırlanmısdır. Onlar enerji verir və idmanda maksimal nəticələr əldə etməyə 
yardım edir.

Veloci-Ti asqıları informasiya enerji imprintinq (IEI) texnologiyası əsasında zənginləsdirilir. 
Bu enerji dalgaları konsepsiyası və məlumat modulyasiyası tezliyinə əsaslanmıs ən muasir 
texnologiyadır. Asqıların hazırlanması üçün universal möhkəm və yüngül titandan istifadə 
olunur ki, o da müsbət enerji ilə doldurulur, sonra isə enerji modulyasiyasının köməyilə ona 
funksional informasiya əlavə olunur. Nəticədə biz tarazlasdırılmıs və güclənmis enerji səviyyələri, 
qıvraqlıq və dözumluluk əldə edirik. Bu cür müsbət effekt orqanizmin ən müxtəlif funksiyalarını 
yaxsılasdırmaga və idman həyatının stresinə daha yaxsı hazırlasmaga yardım edəcək.

Bu texnologiyanı tibb elmləri doktoru, Ştutqart səhərində Alman Enerji və Məlumat Təbabəti 
Cəmiyyətinin uzv-səhmdarı, nüvə və enerji təbabəti, eləcə də daxili xəstəliklər üzrə ixtisaslasan 
həkim Manfred Dep hazırlamısdır. Bundan əlavə o, Sistematika, Kibernetika və Informatika uzrə 
Beynəlxalq Birlik və Kompyuter və Kommunikasiya Texnologiyaları və Cirklənmə ilə Mübarizə 
Texologiyaları uzrə Beynəlxalq Birlik kimi  təskilatlar üçün qiymətləndirmələr aparır. Manfred 
Dep cox sayda nəsrləri olan alim və tədqiqatcıdır və onun tədqiqat sahəsinə tezliklərin askar 
olunması analizi, enerji meridianlarının diaqnostikası, seqmentar diaqnostika, ürək sıxılmaları 
tezliyinin variabelliyi, vegetativ requlyasiyanın diaqnostikası və sistemli texnika daxildir.



IDMAN ÜÇÜN YARADILIB

Veloci-Ti  asqıları Almaniyada yüngül, möhkəm və uzunömürlü titandan hazırlanır 
və onlar ən sərt sərait və sınaqlara dözür və Avstriyada enerji ilə zənginləsdirilir. 
Onlar idmancılar və adi insanların idmanla məsğul olarkən taxmaları üçün idealdır. 
Veloci-Ti  asqılarə ən muxtəlif idman növlərinə uygun gəlir – futbol, basketbol, 
badminton, fitnes, agır atletika, qolf, qacıs, tennis, yayla atıs, xizək idman növu 
və ya serfinq.

Veloci-Ti  asqıları praktik olmaqdan əlavə, həm də müasir, yüngül, möhkəm, 
futuristik, axarlı formaya malikdirlər ki, bu da onları unikal zərgərlik məmulatı hesab 
etməyə imkan verir. Hər bir asqıda boz və ya qara lazer naxıslı və ya klassik qızılı 
qaxmalı həndəsi fraktal vardır. Funksional Veloci-Ti  asqısının butun modelləri eyni 
xususiyyətlərə malikdir və onlardan hər birində fərdiliyi vurgulamaq olar.

Əsas ÜstÜnlÜklƏri

Veloci-Ti  asqısı asagıdakıları yaxsılasdırmaq, tarazlasdırmaq və yuksəltmək 
imkanına malikdir:

•   Enerji səviyyələri

•   Fiziki is qabiliyyəti

•   Dözümlülük

•   Orqanizmin muqaviməti

•   Cəldlik

VELOCI-TI  asQisinDan istiFaDƏ

Veloci-Ti  asqıları geyimin altından və ya ustundən, bogaz nayihəsindən asılır. 
Onları istənilən fəaliyyət zamanı taxmaq olar. Yatmazdan əvvəl Veloci-Ti  asqılarını 
cıxarmaq məsləhət gorulur, belə ki, asqıdakı enerjinin tezliyi təbii rejimə təsir edir və 
orqanizmə dərin yuxu zamanı tam rahatlasmaga imkan vermir.



VELOCI-TI ASQILARI

Həndəsi fraktallı unikal dizayna malik Veloci-Ti  asqıları uc novdə olur: Concord, 
Cosmos Dynamic və Cosmos. Qara və boz titandan əlavə Veloci-Ti  Concord və 
Cosmos Dynamic asqıları 18 karatlıq qızıl ilə secilir. Dəbli rezin qaytan və rodium 
səthli paslanmayan poladdan əridilməsi ona idman effekti verir və praktik və effektiv 
təsirli asqının funksionallıgını artırır.

CONCORD

Lazer naxıslı və səthli qara və boz titan,
18 karatlıq qızıl asma, Ø35 mm

COSMOS DYNAMIC

Lazer naxıslı və səthli qara tiran, 18 
karatlıq qızıl qaxma, Ø35 mm

COSMOS

Lazer naxıslı və səthli qara və boz tiran,
Ø35 mm



MƏHsUl QiYMƏtlƏnDirilMƏsi VƏ sErtiFikatlari

QiYMƏtlƏnDirici SINAQ METODU HEsabOlkƏ

Sankt Peterburq Bədən Tərbiyəsinin 
Təqdidatı İnstitutu

Rusiya federasiyası Idman, Turizm və 
Gənclər Nazirliyi

•  Urək ritminin qeyri-sabitliyi

•  Qan təzyiqi

•  Nəbz

•  Əzələ reaksiyasının surəti

•  Bədənin kecirmə qabiliyyəti

•  Enerji profili
    (EPC/GDV parametrləri)

•  Polycontrast Interference     
    Photography (PIP)

•  Nutri Energetic System (NES)

•  Fiziki Bacarıgın
    Artırılması

•  Fiziki Isdən sonra Bərpa
    prosesinin surətlənməsi

•  İnsan bədənində enerji
    qüvvələrinin tarazlaşması

•  Fiziki qabiliyyətin və enerji
    səviyyələrinin artması

Rusiya

Hindistan

AlmaniyaElektrofotonika Institutu

Biosahə Elmləri Mərkəzi

EPC (GDC) - Kamera və EPC 
(GDV) - Beşinci Element

•  Insan Bədəni və Su
    uzərində musbət təsir

Tibb elmləri doktoru Manfred Doepp Almaniya

PROGNOS™

Amsat-HC™

KardiVar™

•  Musbət Enerji Sahələri

•  Təkmilləsmis Harmoniya
    Sə viyyələri

•  Təkmilləsmis Stres Indeksi

biOsaHƏ ElMlƏri MƏrkƏzi, HinDistan

Biosahə Elmləri Mərkəzi (CBS) sabit profilaktik sağlamlıq modeli 
işləyib hazırlamışdır və burada naturopatik təbabət sağlamlığa 
münasibətdə üstün sayılan yanaşma kimi seçilmişdir. Mərkəz 
bio-enerji tədqiqatlarına xüsusi diqqət verir və onun alim 
və doktorları bədənin fiziki və əqli orqanlarında xəstəliklərə 
səbəb olan disharmoniyanı yenidən tarazlaşdıran texnologiya 
və üsullar işləyib hazırlayır və sınaqdan keçirirlər. Mərkəzdə 
Polycontrast Interference Photography (PIP), Electro-Scanning 
Method (ESM), Bio-Energetic Stress Testing (BEST), Gas 
Discharge Visualization (GDV), Resonant Field Imaging (RFI) 
kimi müasir qlobal texnologiyalar tətbiq olunur; bütün bunlar 
həkimlərə imkan verir ki, xəstəliyin əsas səbəbini aşkar etsinlər 
və beləliklə də şəfanın ən dəqiq yolunu müəyyən etsinlər.



rUsiYanin sankt-PEtErbUrQ bƏDƏn 
tƏrbiYƏsi tƏDQiQati institUtU, rUsiYa

Rusiya federasiyası Idman, Turizm və Gənclər Nazirliyi

Sankt Peterburq Bədən Tərbiyəsinin Tətqiqatı institutu 
1933-cü ildə yananmış və Rusiyanın ən qədim tədqiqat 
institutudur. Institut və alimləri digər beynəlxalq idman 
təskilatları ilə qarsılıqlı-təsir və əməkdaslıqları və elmi 
seminar və konfranslarda istirakları ilə Rusiya və xaricdə 
yaxsı tanınır.

Artıq yeddi ildən artıqdır ki, institutun tədqiqat uzrə aparıcı 
mutəxəssisləri Sovet və Rusiya idmancılarına 54 Olimpiya 
qızıl medalı, 400 Avropa cempionatı və 200 Dünya 
cempionatında qalib gəlməyə yardım edir. 

İnsan bədənində enerji qüvvələrinin tarazlaşması;
Fiziki qabiliyyətin və enerji səviyyələrinin artması

Testin nəticələri Veloci-Ti  asmalarının müsbət təsirlərini üzə çıxarır ki, bu da enerji tarazlığının 
və bədən müvazinətinin artmasını göstərir. Bu tədqiqat nəticəsində Biosahə Elmləri Mərkəzi 
belə qənaətə gəldi ki, Veloci-Ti  asmaları insan bədənində enerji qüvvələrinin tarazlaşdırılması, 
habelə gündəlik fiziki qabiliyyətin və enerji səviyyələrinin artırılması üçün təsirli vasitədir.



Sınaq nəticələrinə əsasən Veloci-Ti  insan orqanizminin adaptasiya bacarıgını artırır, həmcinin 
idmancıları fiziki gərginliyə hazırlayır. Sınaqdan sonra idmancılar 24 saat ərzində Veloci-Ti  
asqılarını taxdılar və bu zaman onların orqanizminin umumi artımı və fiziki əməkdn sonra bərpa 
prosesinin cox tez kecməsi musahidə olundu.

artan Fiziki bacarıq;
Fiziki isdən sonrakı bərpa prosesinin sürətləndirilməsi

Tədqiqatın məqsədi Veloci-ti asqılarının boyunda 
taxılmasının urək-damar və qabiliyyəti artıran sistem 
oldugunu subut etmək idi. Tədqiqat istirakcıları qismində 
yuksək keyfiyyətli idmancılardan istifadə edilmisdir.

Fiziki intensiv yuk və fəaliyyətdən sonra idmancıların 
Ürək Nəbzi (HRV), qan təziyiq, əzələ reaksiyasının surəti 
və enerji profilləri (EPS/GDV parametrləri) kimi muxtəlif 
bədən sistemləri və funksiyaları ölcülmüsdür.

ElEktrOFOtOnika institUtU, alManiYa

Elektrofotoniya Institutu Electro Photonic Captor (EP) / 
Gas Discharge Visualization (GDV) metodunun ölcülməsi 
və onun sonrakı istifadəsinin öyrənilməsi ilə məsgul 
olur. Institutun rəhbəri, fizik və aparıcı tədqiqatcı Vadim 
Saidov Berlin Texniki Universiteti, Charite Berlin, REHA 
Clinique Berlin, Potsdam Avropa Universiteti, Lyublyana 
Universiteti nəzdində Kimya Institutu, Sankt-Peterburq 
Texniki Universiteti, M.V. Lomonosov adına Moskva Dovlət 
Universiteti və digər institutlarla əməkdaslıq edir.

İnsan Bədəni və Suya

EPC (GDV) – Kamera və EPC (GDV) – Beşinci Elementlə bağlı 
ölçülər Veloci-Ti  asqılarının suy aolan enerji təsiri və insan 
bədəninə olan müsbət təsirini göstərir.



Musbət Enerji sahələri

PROGNOS™ testi Veloci-Ti  asqısının enerji və harmoniya ilə bərabər bədənin stressdən azad 
olmasına avtonom təsirini göstərir. Testin nəticələri Veloci-Ti  asqılarının enerji və harmoniya 
effektlərinin “ümumi tarazlıq” yaratdığını göstərir.

təkmilləsmis Harmoniya səviyyələri

Veloci-Ti  asqılarının insan bədəninə bioenerji təsiri  Amsat-HC™ avtomat  elektron diaqnostika 
vasitəsilə ilə tədqiq edilmisdir. Bu tədqiqatın nəticəsi Veloci-Ti  asqılarından istifadə etdikdən 
sonra insanların harmoniya və enerji səviyyələrinin artımı musahidə edilmisdir.

təkmilləsmis stres indeksi

Təkmilləsən Stres Indeksi Tədqiqatlar KardiVar™ tərəfindən Veloci-Ti  asqılarının bədən 
indeksi və guc sərf etmədən cəldliyi artırmaq bacarıgını subut etmək ucun kecirilmisdir.

Məsuliyyətdən imtina

Veloci-ti  peşəkar tibbi preparatlar kimi qəbul edilə bilməz və ya bu preparatları əvəz edə və/və ya hər hansı xəstəlikdən müalicə vasitəsi kimi qəbul edilə 
bilməz. Alıcı və /və ya istifadəçi qəbul etdiyi tibbi preparatlarla bu məhsul əks təsir göstərdikdə bu məhsuldan istifadəni dayandırmalıdır. Alıcı və/və ya 
istifadəçi hər hansı təsirlə qarşılaşarsa, o zaman dərhal həkimə müraciət etməli və peşəkar tibbi yardım istəməlidirlər. Bu məhsuldan istifadəyə görə alıcı və/
və ya istifadəçi özü məsuliyyət daşıyır.

tibb ElMlƏri DOktOrU ManFrED DOEPP,
ALMANIYA

Tibb Elmləri Doktoru Manfred Doepp Stutqart səhərində 
yerləsən Alman Energetika və Informativ Tibb Cəmiyyətinin 
uzvudur. Bundan əlavə o, Sistematia, Kibernetika 
və Informatika Beynəlxalq Birliyi və Kompyuter və 
Kommunikasiya Texnologiyaları və Ətraf Muhitin 
Cirklənməsinə qarsı Mubarizə texnologiyası Beynəlxalq 
Birliyi kimi təskilatlar üçün qiymətləndirmə aparır.

Doktor Doepp üç elmi metoddan - PROGNOS™, Amsat-
HC™ və KardiVar™ metodlarından istifadə edərək 
Veloci-ti  asqıları üzərində bir sıra testlər keçirmiş və 
onların insan bədəninə bioloji-enerji təsirini ölçmüşdür.



MUttiaH  MUraliDaran

KRİKETÇİ
DÜNYA REKORDU SAHİBİ
QNET MƏHSUL ELÇİSİ

Muttiah Muralidaran, kriket dünyasının əfsanəsi, öz karyerasına hələ 1992-ci ildə başlamış 
və hal hazırda bu oyuna və Şri Lankadakı doğma komandasına öz töhfəsini verməkdədir. 
Murali, çoxsaylı yüksəliş və enişlərdən ibarət və bir çox dünya rekordlarına imza atmış 2 onilliyi 
aşan parlaq karyerası ilə hələ də formasındadır. 2010-cu ildə o, sınaq oyunu zamanı 800-cü 
qapısını tutmaqla öz rekordunu qırdı və tarixə yazıldı. Bu elə bir rekroddur ki, uzun müddət 
qırılması mümkün görünmür.

Murali Veloci-Ti  asmasını ona stimul veməsi üçün taxır və bu, onu həqiqətən də böyük 
idmançı edən amillərdən biridir.

“Mən bir fəal idmançı kimi, oyunumun zizvsəində 
qalmaq üçün daima hüdudlara meydan oxumalı 
oluram və mən kəşf etdim ki, bu şıq, yüngül 
və möhkəm titan asma hətta ən ağır idman 
şərtlərinə belə davam gətirə bilir. Veloci-Ti asma 
bəzəklərini enerji ilə zənginləşdirmək üçün istifadə 
edilmiş qabaqcıl Informational Energy Imprinting 
(IEI) texnologiyası mənim enerji səviyələrimin 
yaxşılaşmasına və fiziki qabiliyyətimin artmasına 
yardım edir. O, həm də mənim çevikliyimə və 
dözümlülüyümə təsir edir.”

- Muttiah Muralidaran



tHOnGcHai  JaiDEE

PEŞƏKAR QOLF USTASI
WORLD TOP 50
ASIA TOP 3

Bir coxlarının öz həyat yollarını axtardıgı və hələ də tapa bilmədiyi bir vaxtda demək olar 
ki, Tailandın beynəlxalq meydanda ən böyük idman umidi olan pesəkar qolfcusu Thongchai 
Jaidee artıq böyük ugurlar qazanmısdır. O 1998-ci ildə pesəkar olmusdur. Sonradan o, 
2001-2004- cu illərin ən yaxsı gostəricilərini numayis etdirərək Asian Tour turnirində ugur 
qazanmısdır. Daha sonra Carlsberg Malaysian Open turnirində qalib gələrək, European Tour 
yarıslarında birincilik əldə etmisdir. 2009-u ilin əvvəllərində Thongchai Official World Golf 
Ranking versiyasına gorə 49-cu oldu, lakin bu onun idman sahəsində son nailiyyəti deyil.

Dunyanın 50 pesəkar qolfcularından biri olmaq Thongchainin həyatındakı ən parlaq anlardan 
biri oldu, halbuki, eyni zamanda o məsq etməli, muxtəlif yarıslarda istirak etməli, KIV-nin 
numayəndələrinə zaman ayırmalı, yeni baslayan qolfcular ucun xeyriyyə cəmiyyətinə rəhbərlik 
etməli və və oz ailəsi ilə məsqul olmalı idi. Veloci-Ti  asqısı ilə Thongchai butun bunlara vaxtı 
və gucu yetir.

“Mən 16 yaşımda qolf oynamağa başlamışam. Bu 
bəlkə bir az gecdir. Qolf sayəsində mən həyatda 
böyük ugurlar əldə etmisəm, Veloci-Ti asqısı 
isə bunda mənə cox yardım edib. Onu taxmaga 
basladıgım andan hərəkətlərimin və zərbələrimin 
dəqiqləsdiyinin sahidi oldum. Svinqim cəld və 
guclu oldu. Mən oyun zamanı daha qıvraq və 
diqqətli oldum, bu isə o deməkdir ki, mənim 
formam yaxsılasdı. Mən həmçinin Veloci-Ti 
asqısının dizaynını çox bəyənirəm, çünki o çox 
dəbli, yüngül və rahatdır.”

- Thongchai Jaidee
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