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Amezcua haqqında
Amezcua sizin həyat ahənginizi və enerji səviyyələrinizi artırmaq üçün düşünülmüş unikal 
uyğunlaşdırılmış enerji məhsulları sırasıdır. Davamlı tədqiqatlar və hazırlıqlar sayəsində, Amezcua, 
tarazlaşdırılmış həyat tərzini və yaxşılaşdırılmış zehni, bədəni və ruhu təşviq edən, keyfiyyətli 
sağlamlıq məhsulları təqdim etməkdə davam edir.

Amezcua beynəlxalq aləmdə populyar olan inqilabi sağlamlıq məhsullarını təklif edir: tamamilə 
yenidən tərtib olunmuş və təsirliliyi çoxaldılmış Amezcua Bio Disc 2, portativ enerji mənbəyi olan 
Amezcua Lifestyle Set, və e-tüstüyə qarşı gündəlik qoruyucu Amezcua Chi Pendant. Suyun 
təbii xassələrini, eləcə də insan bədəninin enerji sistemlərini gücləndirməyə meylli Amezcua 
məhsulları, bütöv və sağlam həyat tərzi axtarışında olanlar üçün, həyati əhəmiyyətlidir.
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Amezcua Bio Disc ilk dəfə 2006-cı ildə bazara 
çıxarıldıqda, o, suyun enerjisini yenidən 
qiymətləndirmək və tarazlaşdırmaq, suyun insan 
bədəninə müsbət təsirini maksimum artırmaq 
istiqamətində baş verən inqilabdan xəbər verirdi. 
Sonrakı illər ərzində keçirilən çoxsaylı müstəqil 
elmi sınaqlar Bio Disc-in enerjini müsbət şəkildə 
tarazlaşdırmaq qabiliyyətini təsdiq edərkən, dünyanın 
hər yerindən milyonlarla məmnun qalmış müştəri bu 
qabaqcıl enerji gücləndiricisinin faydaları haqqında öz 
maraqlı təəssüratlarını bölüşürdülər.

Bu gün, dünyada məşhur Bio Disc-in yeni sağlamlıq 
səviyyəsini və təkamülünü təcəssüm etdirən 
Amezcua Bio Disc 2, içdiyimiz suyun enerjisini 
ram etmək və tarazlaşdırmaq istiqamətini yenidən 
qiymətləndirməyə xidmət edir. 

Daha yaxşı, daha güclü, daha rahat və daha təsirli 
Amezcua Bio Disc 2 tarazlaşdırılmış enerjidə yeni era 
deməkdir.

DAHA YAXŞI
Dalğa formalı yeddi halqa
Amezcua Bio Disc 2 öz qüvvəsini disk səthində 
dalğa formalı yeddi halqadan alan  yüksək dərəcədə 
gücləndirilmiş enerji sahəsinə malikdir. Yeddi ədəd 
qabarıq haqla disk səthinə toxunan mayelərdə 
biomolekulyar struktur proseslərini sürətləndirir, su 
molekullarının sizin bədəninizlə bioloji uyuşumunu 
həmişəkindən daha çox yaxşılaşdırır. Mayelər, 
halqaların hasil etdiyi dalğa forması sayəsində, daha 
sürətlə və daha səmərəli surətdə enerji qəbul edirlər. 

Biofoton işığı
O Amezcua Bio Disc 2 aumenta a luminescência, 
Biofoton işığı Amezcua Bio Disc 2, biofoton hasiletmə 
qabiliyyəti nəzərə alınaraq düşünülmüş olmaqla, 
işıqsaçma effektini artırır. Fotonlar – işığın əsas vahidi 
haqqında Albert Eynşteyn tərəfindən inkişaf etdirilmiş 
konsepsiya – və onların biloji sistem daxilində qarşılıqlı 
əlaqəsi uzun illərdən bəri araşdırılmaqda olan 
elmi-tədqiqat sahəsidir. Amezcua Bio Disc 2 -nin 
tərtibatı bundan faydalanaraq qəbul etdiyiniz içkilərin 
enerjisini çıxartmaq və tamını yaxşılaşdırmaq məqsədi 
daşıyır; biofoton işığı Amezcua Bio Disc 2 üzərində 120 
vatlıq LED lampasını işıqlandırmaqla hasil edilə bilər. 

Yaxşı məlumdur ki, bitkilər günəş işığından fotosintez 
prosesində istifadə edirlər, lakin bitkilər işıqla mürəkkəb 
münasibətdə olan və ona ehtiyacı olan yeganə canlılar 
deyil.  Əgər insan işıqdan məhrum edilərsə, böyümə və 
bioloji funksiyanın xidməti qeyri-mümkün olar.

İşığın ən kiçik fiziki vahidi olaraq, biofotonlar bütün 
bioloji orqanizmlərdə, o cümlədən sizin  bədəninizdə 
saxlanılır və istifadə olunur. Bu biofotonların 
xüsusiyyətlərinə dair aparılan tədqiqatlar müasir elmdə 
getdikcə daha artıq əhəmiyyət kəsb edir, belə ki, onlar 
sizin bədəninizdə baş verən hər biokimyəvi reaksiyanı 
daha yaxşı nəzarətdə saxlaya bilir, o cümlədən 
bədəninizin fəaliyyətinə yardım göstərə bilirlər.

DAHA GÜCLÜ
 
İstiyə və zərbəyə davamlı
Amezcua Bio Disc 2 istiyə və zərbəyə qarşı yüksək 
dərəcədə davamlıdır, və bu ona, hətta uzun müddət 
ərzində ətraf mühitin qeyri-əlverişli şərtlərinə məruz 
qaldıqda belə, yaxşı fiziki güc xüsusiyyətlərini 
qoruyub salamağa imkan verir.  O, davamlılıq və 
istifadəyə yararlılıq xüsusiyyətlərini böyük ölçüdə öz 
sələfindən almışdır. 

Bio Disc Shield
Amezcua Bio Disc 2 onu gündəlik istifadə zamanı 
qorumaq üçün yüksək keyfiyyətli silikon rezin sipərlə 
təmin edilmişdir. Diskin gücləndirilmiş davamlılıq və 
zərbələrə müqaviməti ilə birlşdirilərək, Amezcua-nın 
bu aksesuarı, diskin enerji xüsusiyyətlərinə xələl 
gətirmədən, potensial sınma və ya zədələnmə 
risklərini azaldır.

DAHA RAHAT
Yastı dibli tərtibat
Yüksək hərarətdə əritməklə ülgüləmə prosesi 
Amezcua Bio Disc 2 üçün istifadəsi münasib 
yastı-dibli tərtibat əmələ gətirir, və onu sizin içki 
qablarınız üçün etibarlı və sabit altlığa çevirir. Diskin 
funksional tərtibatında edilmiş belə təkmilləşmə onu 
göstərir ki, sizin içkiləriniz, hər hansı qabda, istər 
stəkanda, fincanda, şüşədə, istərsə də bardaqda 
olsun, əvvəlkindən daha sabit şəkildə diskin üzərində 
duracaqdır.



Sağlamliğin növbəti səviyyəsi
Amezcua Bio Disc 2, yüksək-texnoloji proseslər 
gedişində yaradılmış təbii konsepsiyalar əsasında, 
insan bədəninin enerjisini daha da təkmilləşdirmək, 
tarazlaşdırmaq və uyğunlaşdırmaq üçün 
düşünülmüşdür.

Bu necə mümkündür?
Amezcua Bio Disc 2 texniki üsulla işlənmiş təbii 
minerallardan hazırlanır, hansı ki, yüksək hərarətdə 
əritmə üsulları vasitəsilə şüşə tərkibində molekulyar 
səviyyədə bir-birinə yapışdırılır. Müxtəlif sınaq və 
qiymətləndirmə proseslərində yoxlanılmış olmaqla, 
mineralların və əritmə üsullarının belə kombinasiyası 
əsasında müsbət enerji sahəsi yaradılır ki, bu, 
Amezcua Bio Disc 2-ə öz enerji sahəsini suya və 
insan bədəninə keçirməyə imkan verir. Orijinal Bio 
Disc-ə oxşar olub, lakin daha güclü enerji sahəsi 
sayəsində, içdiyiniz suya ən yaxşı təsir göstərən 
enerji keçirmə qabiliyyətinə malikdir.

adi qaydada suyunuzu için. Elə bilin ki, o, içkinizi 
qoyduğunuz bir məcməyidir, ya da su qabınızın 
qapağıdır. İstənilən halda, o, içdiyiniz suyu və nəticə 
etibarilə bədəninizi enerjiləndirmək və bərpa etmək 
üçün çalışır.

Dünya üzrə müxtəlif məşhur təşkilatlar Amezcua 
Bio Disc-in xüsusiyyətlərini və təsirlərini 
qiymətləndirmişlər.*† Bu qiymətləndirmələr və 
yoxlamalar arasınd a belə bir mülahizə vardır ki, 
Amezcua Bio Disc suyun səthi gərilmə əmsalını azalda 
bilir. Bu isə, öz növbəsində, suyun hidrat səviyyəsini 
artırır və beləliklə, su molekullarının bədən hüceyrələri 
ilə bioloji uyuşumunu yaxşılaşdırır. Əsasən, bu o 
deməkdir ki, sizin bədəniniz içdiyiniz sudan lazım 
olanından daha artığını əldə edə bilər. Amezcua 
Bio Disc ilə emal edilmiş su, həmçinin gözəl və 
mükəmməl formaya malik kristallar əmələ gətirir ki, 
bu, suyun yüksək enerji səviyyəsinə və əla keyfiyyətə 
malik olmasına işarədir. Gözəl formalı və keyfiyyətli 
su kristalları bədən hüceyrələrinin divarlarından 
asanlıqla keçir və bununla da, bədən tərəfindən qidalı 
maddələrin və mineralların sürətlə sorulmasına və 
bədən hüceyrələrinə daxil olmasına şərait yaradır. 
Əlavə sınaqlar göstərmişdir ki, disk ‘insanların enerji 
səviyyəsinə güclü müsbət təsir göstərir’.

İçkilərdən başqa
Amezcua Bio Disc 2 yalnız içdiyiniz suyu 
enerjiləndirmir. Meyvə və tərəvəzlərinizi disklə emal 
edilmiş su ilə yuyun. Onlar nəinki daha təzə və 
uzun müddət qalacaq, hətta onların tamı həqiqətən 
yaxşılaşacaqdır. Sizin bitkiləriniz Amezcua Bio Disc 2 
ilə emal edilmiş su ilə suvarılmış torpaqdan daha 
çox qidalı maddələ əldə edə bilər. Eynilə, gözəllik 
kremlərinizi və kosmetika vasitələrinizi, sorma 
qabiliyyətini artırmaq üçün, enerjiləndirə bilərsiniz. 

İkiqat yoxlamalı, plasebo nəzarətli sınaqlar 
zamanı Amezcua Bio Disc-in enerji mərkəzlərini 
tarazlaşdırmaq qabiliyyəti ölçülmüş və aşkar 
edilmişdir ki, o, insan bədəninin biosahəsini 
enerjiləndirməyin və uyğunlaşdırmağın, enerji 

Holistic Competence 
Center-də d-r Manfred 
Doepp tərəfindən 
aparılmış sınaqlar 
göstərmişdir ki, Amezcua 
Bio Disc 2 hətta orijinal 
Amezcua Bio Disc-dən 
daha təsirlidir.

Hidratlı qurtumlar
İçməli suyun həyati əhəmiyyəti hamıya məlumdur, 
bununla belə, su molekullarının bioloji uyuşumunu 
gücləndirmək və yaxşılaşdırmaq imkanı vardır. Suyun 
bioloji uyuşumunu gücləndirmək o deməkdir ki, siz 
suzuzluğunuzu yatırarkən, aldığınız hər qurtumdan 
daha çox fayda əldə edirsiniz.  İçdiyiniz su ilə, həm 
də eyni zamanda, enerji və harmoniya səviyyələrinizi 
yüksəltmək imkanınız vardır. Necə? Amezcua Bio 
Disc 2 ilə enerjiləndirilmiş və uyğunlaşdırılmış suyu 
içməklə. 

Çünki, Amezcua Bio Disc 2 içdiyiniz suyun 
hidrat səviyyəsini artırır, sizin enerji səviyyələrinizi 
uyğunlaşdırır və içdiyiniz H20-dan ala biləcəyiniz 
faydaları ümumilikdə çoxaldır. Bu proses çox sadədir 
və sizin gündəlik həyatınıza asanlıqla qoşulur; 
sadəcə öz stəkanınızı və ya fincanınızı diskin üstünə 
qoyun, yaxud diski içkinizin üzərinə qoyun, və sonra 

natarazlığını 
azaltmağın və 
toplanmış enerjinin 
təkrar paylanmasının 
əla vasitəsidir. Üstəlik, 
müxtəlif sınaqlar 
zamanı həm də aşkar 
edilmişdir ki, Amezcua 
Bio Disc ondan 
istifadə edənlərin 
yaxud onunla emal 
edilmiş suyu içənlərin 
enerji və harmoniya 
səviyələrini effektiv 
şəkildə artıra bilir.
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*   Orijinal Amezcua Bio Disc üzərində aparılmış sınaqlar həmçinin Amezcua Bio Disc 2-nin təsir qabiliyyətinə şamil olunur, belə ki, hər iki 
məhsul sınaqdan keçirilmiş eyni istehsal keyfiyyətlərini paylaşır.

†  Amezcua Bio Disc 2 üzərində aparılmış sınaqlar orijinal Amezcua Bio Disc üzərində aparılmış eyni sınaqların nəticələrindən daha 
yüksək təsirlilik və səmərəlilik nümayiş etdirmişdir.



Tövsiyə edilən təyinatlar 

• İçdiyiniz suyu rahatca 
enerjiləndirmək üçün 
Amezcua Bio Disc 2-nin 
üzərindən süzün.

• İçdiyiniz suyu 
enerjiləndirmək üçün 
içkilərinizi Amezcua 
Bio Disc 2-nin üstünə 
qoyun. 

• Daha yaxşı sorulma 
effekti üçün krem və 
kosmetika qablarınızı 
Amezcua Bio Disc 2-nin 
üstünə qoyun.

• Harmoniyanızı və enerji 
səviyyələrinizi yüksəltmək 
üçün Amezcua Bio Disc 
2-ni özünüzlə daşıyın.

• Bitkilərinizi 
enerjiləndirmək və onların 
su və qidalı maddələri 
mənimsəməsinə yardım 
etmək üçün, Amezcua 
Bio Disc 2 ilə emal 
edilmiş su ilə sulayın. 

• Meyvə və tərəvəzlərinizi 
enerjiləndirmək və uzun 
müddət təzə qalmalarını 
təmin etmək üçün, onları 
Amezcua Bio Disc 2 
ilə emal edilmiş su ilə 
yuyun.

• Ərzaq və içkilərinizin 
tamını yaxşılaşdırmaq 
üçün, onların üzərinə 
120 vatlıq LED lampanın 
Amezcua Bio Disc 2-dən 
keçən işığını salın.

• Ərzaqlarınızın və 
suyunuzun keyfiyyətini 
və tamını gücləndirmək 
üçün, Amezcua Bio 
Disc 2-ni soyuducunuza 
qoyun. 
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Əsas faydaları
• Gümrahlıq və cavanlaşma hiss edin.
• Harmoniya və enerji səviyyələrinizi yüksəltmək üçün 

Amezcua Bio Disc 2 ilə emal edilmiş su için.
• Sudan daha çox fayda əldə etmək üçün qidalı 

madələrin transferini asanlaşdırır və suyun bioloji 
uyuşumunu yaxşılaşdırır.

• Enerji natarazlığını azaldır və bədəndə toplanmış 
enerjinin təkrar paylanmasını təmin edir.

Vacib göstərişlər
• Amezcua Bio Disc 2 ilə ehtiyatla davranın.
• Amezcua Bio Disc 2-ni ekstremal temperatur 

təsirlərinə, həm isti həm də soyuq, məruz 
qoymayın.

• Amezcua Bio Disc 2-i soyuducunuzun 
dondurucu kamerasına qoymayın. 

Xüsusiyyətləri
Disk
•	 Təsviri:	Yumru şəffaf şüşə
•	 Diametri:	90 mm	
•	 Qalınlığı:	10 mm	

Sipər
•	 Təsviri: Silikon rezin
•	 Diametri: 96 mm
•	 Qalınlığı:	19.13 mm
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Kim oldugumuz, harada yasadıgımız və hansı 
dildə danısdıgımızdan asılı olmayaraq, hamımızın 
umumi bir cəhətimiz var – biz yeməli, icməli və 
hərəkət etməliyik. Saglam həyat ucun biz coxlu 
maye qəbul etməli, təzə tər yeməklər yeməli və 
aktiv hərəkət etməliyik. Ən yaxsısı yemə və icmə, 
eləcə də hərəkət rejiminin fayda verməsi ucun bu 
zaman tarazlıq və harmoniyanı saxlamaqdır.

Əgər siz (coxumuz kimi) oz saglamlıgınız barədə 
narahatsınız və sizi saglam həyat tərzi ilə təmin 
edən səmərəli, təhlukəsiz və rahat həll yolu 
axtarırsınızsa Amezcua Lifestyle Set bu yolda 
sizin ən yaxın dostunuza cevriləcək! Amezcua 
Lifestyle Set uc asan və mohkəm xususiləsdirilmis 
diskdən ibarətdir və yemə, icmə və hərəkət 
zamanı qabaqcıl enerji harmonizasiya edilməsi 
vasitəsidir.

Amezcua məhsulları həyat keyfiyyətini artıran 
faydalı xususiyyətlərə malikdir. Indi Amezcua hər 
yerdə sizinlə birgə olacaq: evdə, ofisdə, tətildə, 
gəzinti zamanı, kafedə – harda olursanız olun! 
Komplekt ən muxtəlif gundəlik situasiyalar və 
həyat səraitləri zamanı saglam həyat tərzini təmin 
etmək ucun nəzərdə tutulmusdur. 

Amezcua Lifestyle Set-ə uc enerji diski daxildir: 
Amezcua DRINK, Amezcua EAT və Amezcua 
MOVE və bunlardan hər biri istifadə sahəsinə 
muvafiq olan muəyyən enerji tezlikləri ilə 
yaradılmısdır. Amezcuanın digər məhsulları kimi 
Amezcua Lifestyle Set-in də musbət enerjisi enerji 
səviyyəsini tarazlasdırmaq və harmonizasiya 
etməyə yardım edir və gumrahlıq hissi verir və hər 
bir problemə sinə gərə bilmə əminliyi yaradır.

İsveçrədə istehsal olunan və enerji ilə yüklənən 
Amezcua Lifestyle Set-in asan daşına bilmə 
qabiliyyəti onun alüminiumdan hazırlanmasından 
əmələ gəlir. Bildiyiniz kimi, alüminium yüngül 
çəkili, əyingən, korroziyaya davamlı və 
uzunömürlü metaldır. Hər bir disk alüminiumdan 
hazırlanır, bu isə o deməkdir ki, o yungul 
olmaqdan basqa (ozunuzlə gorutmək asanlasır), 
həm də mohkəmdir, yəni aktiv həyat tərzinə tam 
yararlıdır və uzun muddət sizə xidmət gostərəcək.

Nə ilə məsqul oldugunuzdan asılı olaraq (yemə, 
icmə, hərəkət etmə), Amezcua Lifestyle Set-in hər 
bir diskinin faydalı keyfiyyətlərindən istifadə edin. 
Oz enerji ehtiyatınızı nəinki saxlamaq və hətta onu 
artırmaq ucun Amezcua Lifestyle Set-i hər yerə 
ozunuzlə goturun!
 
Amezcua Lifestyle Set sizin ickilərinizi 
zənginləsdirəcək, qidanızı yaxsılasdıracaq və 
yerisinizi ucusa bənzədəcək!

Amezcua DRINK
Hər Qurtumdan Həzz alın

Amezcua DRİNK ilə xüsusi enerji tezlikləri bütün 
mayelər üçün xüsusi olaraq hazırlanmışdır. 
İçkinizə bu tezlikləri ötürmək üçün onu bir stakan 
altlığı kimi Amezcua DRİNK-ə yerləşdirin – 
bununla siz İÇDİYİNİZ hər bir içkidən böyük enerji 
alacaqsınız!

Əsas ustunlukləri

• Cavanlıq və gümrahlıq hissi.
• Orqanizmin harmoniyası və enerji səviyyəsinin 

artırılması.
• Ickilərin tamının yaxsılasdırılması.
• Disk rahat və yüngüldür və onu özünüzlə 

gəzdirə bilər və icki icmək istəyən zaman 
istifadə edə bilərsiniz.

Amezcua EAT
Hər Dadı Ağız dolusu dadın

Xüsusi müsbət enerjinin yeməklərinizə keçməsi 
üçün Amezcua EAT-i soyuducunuza yerləşdirin 
və ərzaqlarınızın ömrünü artırın. Siz əmin 
olacaqsınız ki, disk YEDIYINIZ hər bir məhsulu 
enerji ilə zənginləsdirəcək!

Əsas ustunlukləri

• Qıdanın dadı və keyfiyyətinin yaxsılasdırılması.
• Ərzaqların saxlanma muddəti artır.
• Disk rahat və yüngüldür və onu özünüzlə 

gəzdirə bilər və zamani istifadə edə bilərsiniz.

Energy Shell Pewter Bio Disc Straw Tube Qiymətləndirmə və Sertifikatlar
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Təklif edilən Tətbiq növləri 

• Ickiləri Amezcua DRINK 
uzərinə yerləsdirin.

• Amezcua EAT-I 
soyuducuya yerləsdirin.

• Ərzaqları Amezcua EAT 
uzərinə yerləsdirin.

• Amezcua MOVE hər 
zaman ozunuzlə gəzdirin.

Energy Shell Pewter Bio Disc Straw Tube Qiymətləndirmə və Sertifikatlar

Amezcua MOVE
Hər Addımını Enerji ilə atın

Amezcua MOVE-u cibinizdə gəzdirin və o sizin 
harmoniyanız və enerjinizi artıracaq, eləcə də sizi 
elektromaqnit sahələrdən (elektron tustu) qoruyacaq. 
Amezcua MOVE davamlı, yüngüldür və geniş 
daşıma formalarına malikdir. Siz hər zaman enerji ilə 
HƏRƏKƏT edəcəksiniz!

Əsas ustunlukləri

• Enerji səviyyəsinin harmonizasiyası və artırılması.
• Elektromaqnit sahələrin mənfi təsirindən muhafizə 

(elektron tustu).
• Disk rahat və yunguldur, və onu istədiyiniz yerə 

ozunuzlə apara bilərsiniz.

Xarakteristika
Amezcua DRINK
• Təsviri: Girdə Alüminium Disk
• Diametri: 85 mm 
• Qalınlığı: 3 mm 

Amezcua EAT
• Təsviri: Girdə Alüminium Disk 
• Diametri: 85 mm 
• Qalınlığı: 3 mm 
 
Amezcua MOVE
 
• Təsviri: Girdə Alüminium Disk 
• Diametri: 60 mm 
• Qalınlığı: 3 mm
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Zərərli tezliklər cəngəlliyində yaşamaq

Bugün çoxumuz üçün mobil telefon, kompüter 
və ya televiziya olmadan normal günü təsəvvür 
etmək çox çətindir. “Council for Research 
Excellence” təşkilatının araşdırmalarına görə 
böyüklər orta hesabla günün ən azı 8.5 saatını 
ekran qarşısında, o cümlədən kompüter və 
televizor qarşısında keçirir. Bu cihazların hər ikisi 
də müəyyən miqdarda statik elektrik sahələri və 
müxtəlif tezlikli dəyişkən elektromaqnit sahələri 
yaradır. Bir çox ölkələrdə əhalinin yarıdan çoxu 
mobil telefonlardan istifadə edir və bu bazar 
sürətlə böyüməkdədir. Mobil və simsiz elektron 
vasitələr üzrə bazar araşdırmaları və təhlilləri üzrə 
ixtisaslaşmış CCS Insight təşkilatı öz hesabatında 
qeyd edir ki, 1994-cü ildən bəri dünyada on 
milyarddan çox telefon satılmışdır və 2011-ci ilin 
əvvəlinə görə beş milyarda yaxın mobil telefon 
abunəçisi mövcuddur. Bugün qaçınılmaz hala 
çevrilmiş ötürücü stansiya və qüllələri hər yerdə 
görmək mümkündür və beləliklə mobil telefon 
şüalanmasının insanlara təhlükə törətməsinə 
dair narahatlıqlar artıq əfsanə deyil. Bu rahat və 
faydalı cihazlar bizim həyatımıza tam şəkildə daxil 
olmuşdur və orada sözsüz ki, öz haqlı yerlərini 
tutmaqdadırlar. Üstəlik onların istifadəsi ilə bağlı 
da problemlər əmələ gəlir.

Amezcua E-Guard mobil telefonların, 
kompüterlərin, noutbukların və televizorların 
buraxdığı elektron tüstünün zərərli təsirlərinə qarşı 
bədənimizi qoruyan unikal sağlamlıq vasitəsidir. 
E-Guard elektron cihazlarınıza birləşdirilməklə 
getdiyiniz hər yerdə sizin yanınızda olacaqdır. 
Beləliklə, Amezcua E-Guard nəinki elektron 
təsirlərə məruz qalanlara kömək edir, həm də 
sizin gələcək mühafizəniz üçün qabaqlayıcı tədbir 
rolunu oynayır.

Radiasiya dalğa və ya hissəciklər şəklində havada 
mövcud olan enerjidən ibarətdir. O, təbii şəkildə 
bizim ətrafımızda yaranır və kiçik dozalarda 
zərərsiz ola bilər, halbuki e-tüstü (elektromaqnit 
şüalanması) kimi müxtəlif radiasiya növləri insan 
bədəninə mənfi təsir göstərə bilər. Amezcua 
E-Guard mənfi radiasiya tezliklərini insan bədəni 
üçün daha uyğun və təhlükəsiz tezlik şəklinə 
salmağa kömək edən özünü doğrultmuş, 
funksional və effektiv məhsuldur. Bundan başqa 
E-Guard müsbət informasiyanı hiss edilməyəcək 
şəkildə sizin bədəninizə keçirən enerji dəyərinə 
malikdir və bununla da sağlamlığınıza əlavə dəstək 
olur.
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Elektromaqnit sahələrində şüalanmanın 
gözlə görünməyən təhlükəsi

Bütün tezliklərə malik elektromaqnit sahələri 
(EMF) ən geniş yayılmış və sürətlə çoxalan ekoloji 
təsirlərdən biridir və bu barədə narahatlıq və 
şübhələr getdikcə artmaqdadır. Onlar bizi əhatə 
edən hər yerdə mövcuddur, lakin insan gözü üçün 
görünməzdirlər və onların təsiri təsəvvür etdiyimizdən 
də pisdir. Dünyanın bütün əhalisi hal hazırda 
elektromaqnit şüalarının müxtəlif dərəcədə təsirinə 
məruz qalırlar və bunun səviyyəsi texnologiyaların 
inkişafı ilə artmaqdadır. Bir çox elmi araşdırmalar 
və təcrübələr göstərir ki, mobil radio-antenalar, 
mobil telefonlar, kompüterlər və televizorların 
əmələ gətirdiyi eletrkomaqnit sahələrinin radiasiya 
tezliklərinə qarşı həssas insanların sayı getdikcə 
çoxalmaqdadır. Kənar tezliklərin fasiləsiz təsirinə bir 
neçə dəqiqə ərzində məruz qalmaq insan bədəninin 
elektrik funksionallığının pozulmasına səbəb 
ola bilər. O, insan bədəninin təbii özünümüalicə 
prosesininə mane olur. Bu təsirə qarşı reaksiyalar 
müxtəlif simptomlarla müşahidə olunur*, məsələn 
yuxusuzluq, fikrinizi cəmləşdirməkdə çətinlik, 
narahatlıq, qıcıqlanma, baş ağrıları, baş hərlənməsi 
və bunabənzər əlamətlər.

*  Göstərilmiş simptomlar hər fərdin orqanizminə görə fərqli ola 
bilər və elektromaqnit sahələrinin təsirinin birbaşa nəticəsi 
olmaya bilər.

Özünüzü qoruyun. Enerjinizi 
tarazlaşdırın. Gərginliyi azaldın.

Müasir dünyanın dinamik dəyişkənliyi şəraitində 
sağlam bədəni saxlamaq üçün çoxlu vaxt və diqqət 
tələb olunur. Əsaslı ehtiyat tədbirlərinin görülməsi 
hamımızı gündəlik olaraq düşündürən vacib 
məsələdir. Amezcua E-Guard zərərli e-tüstünün 
təsirinə artıq məruz qalanlara köməklik etməklə 
yanaşı bədənin qorunması üçün qabaqlayıcı təsir 
göstərir. İki qabaqcıl texnologiyanı bir vasitədə 
birləşdirən Amezcua E-Guard kvars minerallarının 
xüsusiyyətləri sayəsində gözəl təsir göstərir və 
müxtəlif radiasiya tezliklərini neytrallaşdırmağa 
kömək edir və onları bioloji sistemlə uyğunlaşa bilən 
tezliklərə çevirir. Bədənizimizn sağlam vəziyyətini 
təmin edən müsbət məlumatları ötürmək üçün 
Amezcua E-Guard-a əlavə olaraq enerji dəyəri daxil 
edilmişdir. 

Rahat istifadə ediləcək formaya malik Amezcua 
E-Guard-ı gündəlik işlətdiyiniz elektron cihazlara 
taxmaqla siz bədəninizin təbii müdafiə və enerji 
sistemlərinin işə düşməsinə, aktivləşməsinə və 
dəstəklənməsinə şərait yaradırsınız. Sizin mühafizəniz 
getdiyiniz hər yerdə sizi müşayiət edir!

İki qabaqcıl enerji 
texnologiyalarının kombinasiyası

Human Firewall Technology zərərli tezlikləri 
neytrallaşdırmaq üçün kvarsdan istifadə edir və 
sonra bu tezliklər neytrallaşmış dalğa şəklində 
geri qayıdır. Bu sahə insan bədəni ilə qarşılıqlı 
münasibətdədir və müəyyən xüsusi məlumatları 
ötürür.

Energetic Programming (Energetik 
Proqramlaşdırma) ümumi təsiri yaxşılaşdırmağa 
köməklik edir, bu isə sizin sağlamlığınıza şərait 
yaradan enerji dəyərinə malik informasiyanın 
Amezcua E-Guard-la modelləşdirilməsi sayəsində 
baş verir.
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Əsas ustunlukləri*
• Özünüzü elektromaqnit radiasiyasının (e-tüstü) 
 mənfi təsirindən qoruyun.
• Bədəninizin təbii müdafiə və enerji sistemlərini 
 aktivləşdirin və dəstəkləyin.
• Özünüzü daha diqqətli və daha enerjili hiss edin.
• Hər dəfə E-Guard dərinizlə təmas etdikdə 
 müsbət informativ təsir alın və enerjinizi 
 yüksəldin.

*Tibb doktoru Manfred Doeppun təsdiq etdiyi kimi. Holistic Center 
of Energy Medicine, Almaniya.

Xüsusiyyətləri
• Təsviri: Lazer işləməli alüminium tamasa
• Diametri: 25 mm
• Miqdarı: Hər qutuda yeddi (7) E-Guard

İstifadə təyinatı
• Amezcua E-Guard qutularının hər birində 

cəmi yeddi E-Guard vardır. Müxtəlif elektrik 
cihazlarının fərqli radiasiya şüalarını yayması 
səbəbilə, tövsiyə olunur ki:

• Amezcua E-Guard/
ları taxmazdan qabaq 
cihazınızın səthini silin və 
qurulayın.

• Yapışqan stikerin 
üz qatını qoparın və 
Amezcua E-Guard-ı 
mobil telefonunuza, 
kompüterinizə, 
noutbukunuza və ya 
televizorunuza taxın.

Mobil telefon üçün bir (1) 
E-Guard

Kompüter və noutbuk 
üçün iki (2) E-Guard

Televizorlar (kiçik) üçün 
dörd (4) E-Guard istifadə 
edəsiniz
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Getdikcə daha da cəldləsən, sıxılan və aktivləsən 
həyat məngənəsində insanlar tez-tez ozlərini 
dusgun və yorgun hiss edirlər. Lakin dayanmağa 
və rahatlaşmağa vaxt yoxdur... görüləcək çox 
iş var! Daha cəld isləmək ucun istifadə etdiyimiz 
bir cox cihaz, masın və texnoloji proqres 
məhsullarından ayrılan elektron tullantılar isə 
bizim enerji resurslarımızın qalıqlarını daha da 
gucsuzləsdirir. Bu yasadıgımız həyat və dunyanın 
real sərtləridir.

Amezcua Chi Pendant is qrafikinizi yukləmədən 
sizə enerji səviyyənizin zəifləməsinin qarsısını 
almaga yardım edir. Bu ətraf muhitin daimi stresi 
və təlası ilə mubarizə, “batareyanın doldurulması” 
və ən əsası məisət sadəliyini saxlamagın yoludur.

Amezcua Chi Pendant — qabaqcıl 
nanotexnologiyaların istifadə edilməsi ilə 
istiyədavamlı susədən hazırlanmıs və musbət 
enerji sahəsi yaradan mineral tərkibli asqıdır. 
Amezcua Chi Pendant xususi harmoniya və 
tarazlıq hissi verir.

Amezcua Chi Pendant nəinki orqanizmin enerji 
və harmonik səviyyəsini artırır, həmcinin xarici 
elektromaqnit sahələrdən qoruyur.  Tədqiqatlar 
gostərir ki, Amezcua Chi Pendant mobil telefon, 
kompyuter, mikrodalgalı plitə, isıqlandırma 
sistemləri, kondisioner və digərləri kimi 
elektron cihazların yaratdıgı elektromaqnit sahə 
nəticəsində əmələ gələn “elektron tustu” mənfi 
təsirini neytrallasdıra bilir.

 

Əsas ustunlukləri
• Cavanlıq və gumrahlıq hiss edin.
• Orqanizmin harmoniyası və enerji səviyyəsinin 

artırılması.
• Özünüzü lektromaqnit sahələrin mənfi təsirindən 

muhafizə (elektron tustu) edin.

Xarakteristika
• Təsviri: Yüksək temperaturlu Nano-enerjili Şüşə
• Cərcivə: yuksək keyfiyyətli paslanmayan polad
• Diametri: 38 mm
• Qalınlıq: 5 mm

Qeyd: Hər bir Amezcua Chi Pendant asqısı 
unikaldır və bu ona cazibədarlıq və fərdilik verir. 
Amezcua Chi Pendant istehsal prosesi cox 
murəkkəb və komplekslidir, buna gorə də asqılar 
bir birindən secilir, lakin bu onların sagaldıcı 
keyfiyyətlərinə təsir etmir.

Təklif edilən Tətbiq növləri
• Amezcua Chi Pendant ipə 

kecirib boynunuzdan asın. 
Sonra ipin uzunlugunu 
elə nizamlayın ki, asqı döş 
qəfəsinizin üstündə olsun.

Qeyd: Enerjili Amezcua Chi Pendant asqlsını 
9 yasınadək usaqların, hamilə qadınlar və 
menstruasiya dovrundə olan qadınların taxması 
məsləhət gorulmur. Hər hansı narahatlıq hiss 
etdiyiniz zaman dərhal asqını cıxarın.
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Təklif edilən Tətbiq növləri
• Amezcua Energy Shell 

məisətdə istifadə ucun 
nəzərdə tutulmusdur. 
O dəstə daxil olna 
vint və acar vasitəsilə 
dusun borusuna və ya 
əl-uz yuyanın kənarına 
bərkidilir (15 mm 
diametr).

• Amezcua Energy Shell 
paltar və ya qab yuyan 
masının daxili borusuna 
bərkitmək və paltar 
və qab yuma zamanı 
istifadə olunan suyun 
keyfiyyətini artırmaq olar.

• Amezcua Energy Shell 
mətbəx kranına və ya 
icmək ucun nəzərdə 
tutulmus fantana 
bərkidilməsi icməli suyun 
keyfiyyətini artırmaga 
imkan verəcək.

• Gul və bitkilərin 
suvarılması ucun 
istifadə olunan suyun 
zənginləsdirilməsi ucun 
isə kapsulu bagsuvaran 
boruya birləsdirin.

Energy Shell Pewter Bio Disc Straw Tube Qiymətləndirmə və Sertifikatlar

olursunuz, deməli paltar və qab yuyulması zamanı 
qənaət edirsiniz. Siz paltar yuyan zaman nə qədər az 
yuyucu toz istifadə etsəniz, onu suya cəkmək ucun o 
qədər az miqdarda su sərf olunacaq və ətraf muhitə 
daha az ziyan vurulacaq.

Əsas ustunlukləri
• Siz hər gununuzu gumrah və sevincli səkildə 

baslayıb bitirəcəksiniz.
• Siz paltar və qab yuma prosesinin uffuktivliyini 

artıra biləcəksiniz və bu zaman daha az yuyucu 
maddədən istifadə edəcəksiniz. Bununla da 
həm ətraf muhiti qoruyacaq, həm də qənaət 
edəcəksiniz.

Xarakteristika
• Təsviri: Epoksid Alüminium Qişa 
• Uzunluq: 76 mm
• Diametri Interno: 15 mm 

Həyatımızın hec bir aspektini susuz təsəvvur etmək 
mumkun deyil. Bədənimiz və əqlimizin saglamlıgı 
saf suyun varlıgından asılıdır. Bu zaman nə ucun biz 
dus qəbul edərkən, paltar və qab yuyarkən istifadə 
etdiyimi suyun keyfiyyətinin artmasına calısmırıq?

Amezcua Energy Shell — suyun enerji səviyyəsini 
artırmaga və onun hidrat tərkibini yaxsılasdırmaga 
imkan verən unikal ixtiradır. Amezcua Energy Shell, 
saf aluminiumdan hazırlanmısdır və məshur Amezcua 
Bio Disc2 kimi musbət enerji sahələri yaradır.

Nəticə? Su ani olaraq enerji ilə zənginləsir! Amezcua 
Energy Shell vasitəsilə zənginləsmis suyla dus qəbul 
etmək sizə gumrahlıq hissi verəcək və həmcinin 
orqanizminin enerji səviyyəsini tarazlasdıracaq.

Bundan əlavə paltar və ya qab yumaq ucun istifadə 
olunan suyun da keyfiyyətini artırmaq olar. Bunun 
ucun Amezcua Energy Shell paltar yuyan və ya qab 
yuyan masının daxili borusuna kecirilməlidir. Səth 
gərilmə gosətricilərinə gorə saf suya bərabər olan 
enerji ilə zənginləsdirilmis su yuyucu maddələrin 
materiallarla qarsılıqlı təsirini yaxsılasdırır və siz 
daha az yuyucu toz və maddələrdən istifadə etmis 
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Saglam həyat tərzinin acarı qidalandırıcı, yaxsı 
balanslı pəhrizdir. Məlumdur ki, ən əsası yemək 
və ickinin duzgun secilməsidir. Bəs yediyiniz 
yeməklərin dadının yaxsılasdırılması və onların 
əlavə enerji ilə tamamlanması yolu ilə pəhrizi 
muxtəlifləsdirmək imkanına necə baxırsınız?

Amezcua bu məsələni həll edə biləcək yeni 
saglamlıq məhsulu təklif edir: Amezcua Pewter 
Bio Disc.

Amezcua Pewter Bio Disc musbət enerji sahəsi 
yaradır ki, o da oz novbəsində yemək və ickilərin 
dadını yaxsılasdırır. Əgər bosqab və stəkanı servis 
sufrəsi və ya altlıq kimi disk uzərinə qoysanız 
diskin enerjisi yemək və ickilərə kecəcəkdir. Enerji 
səviyyələrinin artımı ilə sizin sevimli yemək və 
ickiləriniz təbii keyfiyyəti və daha nəcib dad əldə 
edəcək.

Kohnəlmis muyvə və tərəvəzləri tullamaqdan 
bezmisiniz? Amezcua Pewter Bio Disc sizə 
qənaət etməyə yardım edəcək. Əgər Amezcua 
Pewter Bio Disc soyuducuya yerləsdirsəniz 
ərzaqların saxlama muddəti artacaq, belə ki, 
biodiskin meyvə və tərəvəzlərə kecirəcəyi musbət 
enerji onlara daha cox təravətli qalmaga yardım 
edəcək.

• Amezcua Pewter 
Bio Disc uzərinə 
yerləsdirilmis qida və 
ickilər əlavə enerji alır. 

• Amezcua Pewter  
Bio Disc-lə emal edilmis 
suda yuyulan meyvə 
və tərəvəzlərin enerji 
səviyyəsi artır və onlar 
daha uzun muddət 
təravətli qalır.

• Ərzaq və ickilərinizi enerji 
ilə zənginləsdirmək 
və onları daha da 
dadlı etmək ucun 
Amezcua Pewter Bio 
Disc-i soyuducunuza 
yerləsdirin. 

• Diskin uzərinə krem 
qabları və kosmetik 
vasitələri yerləsdirmək 
olar. Siz onların necə 
yaxsı hopdugunun 
sahidi olacaqsınız.

• Amezcua Pewter 
Bio Disc ozunuzlə 
gəzdirsəniz, o sizin 
orqanizminizin hormon 
və enerji səviyyəsini 
artıracaq.

Mohkəm qurgusun və qalay ərintisindən olan diski 
demək olar ki, qırmaq və xarab etmək mumkun 
deyil. Onu ozunuzlə goturə və ya dekor elementi 
kimi istifadə edə bilərsiniz.

Əsas ustunlukləri
• Cavanlıq və gumrahlıq hiss edin.
• Amezcua Pewter Bio Disc ilə emal edilmis 

sudan istifadə orqanizmin harmoniyasını və 
enerji səviyyəsini artırır.

• Yemək və ickilərin dadı yaxsılasır.
• Ərzaqların saxlanma muddəti artır.

Xarakteristika
• Təsviri: Girdə Qalay Disk
• Diametri: 90 mm 
• Qalınlıq: 6 mm 

Qayğı üzrə təlimatlar
• Amezcua Pewter Bio Disc suya salmayın və 

uzərinə su tokməyin. 
• Amezcua Pewter Bio Disc səthini cızmayın. 

Təklif edilən tətbiq növləri

Energy Shell Pewter Bio Disc Straw Tube Qiymətləndirmə və Sertifikatlar
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Təklif edilən Tətbiq növləri

• Cubugu barmaqlarınızla 
tutaraq Amezcua Straw 
Tube kapsuluna salın. 
Cubuqdan kecərkən icki 
enerji ilə zənginləsəcək.

Energy Shell Pewter Bio Disc Straw Tube Qiymətləndirmə və Sertifikatlar

Bilirsinizmi ki, susadığınız zaman bu sizin bədəninizin 
suya ehtiyacı olmasını sizə bildirməsinin yoludur?

Enerji ilə zənginləsmis suda həll olunan qidalı 
maddələri və minerallar orqanizmin huceyrələri 
tərəfindən daha asan mənimsənir. Orqanizminzin 
kifayət qədər su və qida maddələri alması 
ucun ickilərinizi Amezcua Straw Tube vasitəsilə 
zənginləsdirin.

Amezcua Straw Tube kapsulu maye ilə oturulə bilən 
enerji sahəsi yaradır. Ickini enerji ilə zənginləsdirmək 
ucun sadəcə olaraq icki cubugunu Amezcua 
Straw Tube kapsuluna salın. Amezcua Straw 
Tube kapsulundan kecərkən su daha dolu və diri 
toxumalarla daha da uygunlasacaq, qida maddələri 
isə daha effektiv səkildə huceyrələrə catacaq. 

Asan və əldə istifadə edilə bilmə qabiliyyəti sizin dəbli 
Amezcua Straw Tube kapsulunuzu içkilərinizi ayaq 
üstü enerji ilə zənginləşdirməyə imkan verir!

Əsas ustunlukləri

• Məmulat ickiləri enerji ilə zənginləsdirir və onların 
dad keyfiyyətini artırır.

• Cavanlıq və gumrahlıq hissi verir.
• Ickilərin bu yolla emalı onların hidrat xassələrini 

yaxsılasdırır, harmon və enerji səviyyələrini artırır.
• Məmulat rahat və yunguldur və onu hər yerə 

ozunuzlə goturə bilərsiniz.

Xarakteristika

• Təsviri: Pewter Straw Tube 
• Uzunluq: 30 mm
• Daxili Diametr: 8 mm



 

Qiymətləndirmə və Sertifikatlar

* Orijinal Amezcua Bio Disc-in bəzi xüsusiyyətləri üzərində aparılmış sınaqlar həmçinin Amezcua Bio Disc 2-nin təsir qabiliyyətinə şamil olunur, belə ki, hər 
iki məhsul sınaqdan keçirilmiş eyni istehsal keyfiyyətlərinin bəzilərini paylaşır. 

† Amezcua Bio Disc 2 üzərində aparılmış sınaqlar orijinal Amezcua Bio Disc üzərində aparılmış eyni sınaqların nəticələrindən daha yüksək təsirlilik və 
səmərəlilik nümayiş etdirmişdir.
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• The National Research University of 
Information Technologies, Mechanics and 
Optics (University ITMO), Rusiya

    Rusiya Federasiyası Təhsil və Elm Nazilrliyi

İnformasiya Texnologiyaları, Mexanika və Optika Milli-Tədqiqat 
Universiteti (İTMO Universiteti) Rusiyanın ən yaxşı və ən qədim ali təhsil 
müəssisələrindən olub, 100 ildən artıq uzun tarixi vardır. 

Məktəb, bilik və təhsil müəssisəsi olub, qabaqcıl elm və texnologiya 
sahəsində təməl konsepsiyalar əsasında tədris həyata keçirir, həmçinin 
Rusiya iqtisadiyyatı və ictimai sfera üçün rəqabət qabiliyyətli imkanlar və 
inkişaf təmin edir. Bu, informasiya və optika texnologiyaları sahəsində 
elmi, tədris, və innovasiya fəaliyyətlərinə işgüzar yanaşma əsasında həyata 
keçirilir. 

İnsan bədənində enerji natarazlığını azaldır; Suya müsbət təsir 
göstərir

Universitet tərəfindən aparılmış tədqiqatın məqsədi Amezcua Bio Disc-in 
insanın fizioloji vəziyyətinə təsirinin, xüsusilə də ayrı-ayrı bədən üzvlərinin 
fəaliyyəti üçün insana lazım olan enerjini təmin edən qan-damar sisteminin 
bəzi funksional göstəricilərinə təsirinin səmərəliliyini təsdiq etmək olmuşdur.

Sınaq nəticələrinə əsasən, Amezcua Bio Disc enerji natarazlıqlarının 
azalmasına kömək etmiş və insan bədəninin adaptasiya resurslarını 
uyğunlaşdırmış, həmçinin suya müsbət təsir göstərmişdir.
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• Electrochemical Quality Consulting 
Corporation (EQC), Almaniya

Electrochemical Quality Consulting Corporation (EQC) qida, torpaq və 
gübrədə olan elektrokimyəvi ölçülər üzrə mütəxəssis labaratoriyasıdır. 
Bu yaxınlarda şirkət torpaqda olan bərpaedici turşular və yerdə bitən 
məhsulların bərpa edici turşuları arasında ani əlaqə barədə nəticələr əldə 
etmişlər. Bütün ölçülər qida və içkilərin keyfiyyətinin bərpaedici turşu 
potensialından asılı olduğunu göstərir. 

Bərpaedici turşuların dəyri turşuma və azalma barədə əlaqəni göstərir ki, 
bu da nə qədər elektronun qəbul edildiyi və buraxıldığı deməkdir. Qİda 
və içkilərdə aşağı səviyyəli bərpa edici turşular və qida və içkilərin yüksək 
keyfiyyəti sizin bədəninizə xas sifarişi yaxşılaşdırmağa tardım edir və sərbəst 
radikalları neytrallaşdırmaq üçün daha çox elektronla təmin edir. Bundan 
əlavə aşağı turşu dəyəri qida və içkilərin aşağı oksid potensialı deməkdir ki, 
bu da sizin ərzaqlarınızın həyatını uzatmaq və qida və içikilərinizin dadını və 
keyfiyyətini artırmağa yardım edir. 

İçkilərə olan Müsbət Təsir 

EKMŞ tərəfindən götürülən ölçülər Amezcua DRINK-lə turşuların 
azalmasının aydın olduğunu göstərir və bu da termodinamik müsbətdir.

Qidaya Musbət Təsir

EQC tərəfindən aparılan testin nəticələri Amezcua EAT məhsulunun aşağı 
turşuluğa malik olmasını göstərir və bu da termodinamik müsbətdir.

Amezcua haqqında
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• Institute of Electrophotonic, Almaniya
Elktrofotoniya Institutu Electro Photonic Captor (EPC)/ Gas Discharge 
Visualization (GDV) metodunun olculməsi və onun sonrakı istifadəsinin 
oyrənilməsi ilə məsqul 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 müsbət təsir 

EPC (GDV) və EPC (GDV)-Besinci Element kameralarının koməyi ilə 
aparılan təcrubələr su və insan orqanizminin vəziyyətinin olculməsi ucun 
plasebo ilə muqayisədən ibarət idi. Amezcua Bio Disc-in sınaq nəticələri  
göstərir ki, məhsul, insan bədəninə və suya müsbət şəkildə tənzimləyici və 
uyğunlaşdırıcı təsir göstərən energetikaya malikdir.  Həmçinin, Amezcua 
Chi Pendant-ın da insan bədəninə və suya müsbət enerji təsirinin olması və 
gündəlik istifadə üçün yararlı olması təsdiqlənmişdir.
 

• Centre for Biofield Sciences, Hindistan
Centre for Biofield Sciences (CBS) səhiyyə ucun davamlı ola biləcək 
profilaktik model hazırlayır ki, burada da naturopatik məlumat tibbi səhiyyənin 
əsası kimi secilmisdir. Mərkəzin fəaliyyəti bioenergetik tədqiqatlar, alim və 
həkimlərin oyrənilməsi və eləcə də fiziki və psixiki pozuntulara gətirib cıxara 
biləcək disharmoniyanın yenidən tarazlasdırılması ucun nəzərdə tutulmus 
texnologiya və metodların tədqiqatı uzərində cəmlənmisdir. Polycontrast 
Interference Photography (PIP), the Electro-Scanning Method (ESM), and 
Bio-Energetic Stress Testing (BEST), Gas Discharge Visualization (GDV), 
Resonant Field Imaging (RFI) kimi muasir xolistik metodlardan istifadə 
edilir. Xəstəliklərin səbəbinin yoxlanması və sagalmanın duzgun yollarının 
axtarısında butun ixtisaslardan olan həkimlər cəlb edilmisdir. 

İnsan Bədəninə müsbət təsir; İnsan bədənindəki Çakra və Enerji 
mərkəzlərini tarazlayır

Tədqiqatlar Amezcua Bio Disc və Amezcua Chi Pendant insan orqanizminə 
təsirini və bu məhsulların enerji mərkəzlərinin tarazlıgına təsirinin effektivliyinin 
muəyyən olunması ucun kecirilirdi. Tədqiqatlar plasebo-nəzarətli ikili koranə 
metodla kecirilirdi. Tədqiqatlar zamanı məlum edilmisdir ki, hər iki məhsul 
effektiv enerji yuklənməsi və insan biosahələrinin tarazlasdırılması, enerji 
disbalansının azaldılması və enerji qutblərinin paylanması vasitəsidir.

Həmcinin qeyd edilmisdir ki, Amezcua Chi Pendant təcrubələri zamanı 
orqanizmin vəziyyətində cəld və musbət dəyisikliklər askar edilmisdir. 
Bundan əlavə Amezcua Bio Disc təcrubələrinin nəticələri “diskin enerji 
səviyyəsində son dərəcə musbət təsiri” nə isarə edir.



Before After

Before After
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• Tibb e.d. Maykl Kucera, Çex Respublikası
Tibb elmləri doktoru Kucera — Çex Respublikası olan beynəlxalq 
tədqiqatların aktiv istirakcısıdır və məhz o, dunyaya mitoxondreal tibbi 
dunyaya əsas daxili xəstəliklər vasitəsi potensialı kimi təqdim etmisdir. 
Doktor Kucera mualicənin gedisatını urək doyuntusunun olculərinin 
nəticələri vasitəsilə izləyir. O, 2000-ci ildə International Mitochondrial 
Medicine Association (IMMA) Prizini qazanmısdır.

İnsan bədənində Enerji və Harmoniya səviyyələrini artırır; İnsan 
Bədənində Stressi azaldır

Amezcua Chi Pendant asqıları taxan və ya Amezcua Bio Disc lə 
zənginləsdirilmis sudan istifadə edən insanlarda aparılan musahidələrin 
ilkin tədqiqatı zamanı əsəb sisteminin simptomatik aktivliyinin azalması, o 
cumlədən təzyiqin azalması və stres, parasimpatik aktivlik və enerji ehtiyatına 
qarsı adaptasiya imkanının artması qeyd edilmisdir. Bundan əlavə avtonom 
əsəb sisteminin simpatik və parasimpatik tərəfləri arasında harmonizasiya 
munasibətləri effekti askar olunmusdur ki, bu da tənzimləyici və adaptasiya 
mexanizmini yaxsılasdırır. Doktor Kucera həmcinin numayis etdirmisdir ki, 
Amezcua Bio Disc və ya Amezcua Chi Pendant istifadəni dayandırdıqda 
onların urək-damar sistemi, tənzimləyici sistem və stress səviyyəsinə etdiyi 
təsir demək olar ki, sıfır dərəcəsinə gəlir.

Tədqiqat istirakcıları simptomların, o cumlədən yuxunun yaxsılasması, 
gərginliyin azalması, psixo-emosional vəziyyət və enerji axınının azaldıgını 
qeyd etdilər.

• PROGNOSTM, Almaniya 
PROGNOS™ ənənəvi tibb uzərində qurulmus diaqnostik-terapevtik və 
orqanizmə agrısız olaraq enerji sahələri almaq imkanı verən sistemdir. Bu 
subyektin meridian sistemi ilə ölçülür ki, insan bədəninin enerji axınıdır. 
PROGNOS™ sistemi və onun istehsalcısı olan MedPrevent sirkəti 
EUROCAT Sertifikasiya və Sınaq Institutu tərəfindən verilən EC və ISO 
sertifikatlarına malikdir.

Musbət Enerji Sahələri

PROGNOS™ institutunun avtomatlasdırılmıs tədqiqatları gostərdi ki, 
Amezcua Bio Disc, Amezcua Pewter Bio Disc, Amezcua Chi Pendant, 
Amezcua Energy Shell və Amezcua Straw Tube məhsulları musbət enerji 
sahələrinə malikdir. Bundan əlavə tədqiqatlar zamanı subut olunmusdur 
ki, əgər insan adı cəkilmis məhsullar vasitəsilə emal edilmis sudan istifadə 
edərsə və ya Amezcua Chi Pendant asqısını taxarsa, o zaman onun 
orqanizminin enerji səviyyəsi artar və meridianlar sistemi sabitləsər.

PROGNOS™ sisteminin koməyilə Amezcua Bio Disc tədqiqatlarının 
nəticələrindən missal:

Pasiyentin enerji səviyyəsi artmıs, meridian sisteminin disharmıniyası 48%-
dən 34%-ə enmisdir.



• Tibb doktoru Manfred Doepp, Almaniya
Tibb doktoru Manfred Doepp “German Society for Energy and 
Information Medicine e.V., Stuttgart” cəmiyyətinin İdarə Heyətinin 
üzvüdür. O, həmçinin “International Society on Systemics, Cybernetics 
and Informatics”, habelə “International Society on Computer, 
Communication and Control Technologies” təşkilatlarının ekspertidir.

Tibbi enerji göstəricilərini yaxşılaşdırır; Texniki radiasiya 
şiddətinin təsirini azaldır

Amezcua E-Guard bio-energetik, bio-informativ, bio-funksional və 
bio-kolloid təsirləri qiymətləndirmək üçün meridian diaqnostika və 
rabitəsiz diaqnostika üsullarından istifadə edilərək elmi yolla sınaqdan 
keçirilmişdir. Müsbət nəticələr əhəmiyyətli və yararlı olacaq şəkildə 
nümayiş etdirmişdir ki, Amezcua E-Guard enerji, informasiya, 
funksional və zərrəcik-gel vəziyyəti kimi enerji-tibbi meyarları 
yaxşılaşdırmağa köməklik edir və dalğalanan texniki radiasiyanın 
orqanizmə təsirini azaldır.

Suda və insan bədənində enerji səviyyələrini çoxaldır

Amezcua Bio Discs, Amezcua DRINK və Amezcua Energy Shell 
məhsullarının suyun keyfiyyətinə təsiri və insan bədəninin bioenergetik 
vəziyyəti tibb doktoru Manfred Doepp tərəfindən Almaniyanın “Holistic 
Center” mərkəzində meridian diaqnostikasından istifadə edilməklə 
sınaqdan keçirilmişdir.

Sınaq nəticələri göstərmişdir ki, Amezcua Bio Discs, Amezcua DRINK 
və Amezcua Energy Shell maye və su tərkibli qidalı maddələrin 
energetik-informativ emalında uğurlu təsir göstəricilərinə malikdir. 
Amezcua Bio Discs, Amezcua DRINK və Amezcua Energy Shell ilə 
emal edilmiş suda enerji və harmoniyanın səviyyəsi çoxalmışdır. 

Elektron tüstüyə qarşı müdafiə

Elektron tüstü ətrafımızda olan mobil telefonlar, kompüterlər, lampalar, 
kondisionerlər kimi elektron cihazların və digər eleketrik avadanlıqlarının 
yaratdığı elektromaqnit sahələrinin mənfi təsiridir. Meridian diaqnostika 
sınağı göstərmişdir ki, Amezcua Chi Pendant və Amezcua MOVE 
elektron tüstünün mənfi təsirini azaltmağa, habelə istifadəçinin enerji 
səviyyələrini yaxşılaşdırmağa və tarazlaşdırmağa qabildir.

Müsbət enerji sahəsi

D-r Doepp tərəfindən aparılmış sınaqlar göstərmişdir ki, Amezcua Bio 
Discs, Amezcua Chi Pendant, Amezcua E-Guard, Amezcua Lifestyle 
Set və Amezcua Energy Shell müsbət enerji sahəsinə malikdirlər. 
Sınaq nəticələri həmçinin müəyyən etmişdir ki, Amezcua Bio Discs, 
Amezcua Chi Pendant, Amezcua E-Guard və Amezcua MOVE istifadə 
edildikdə ondan istifadə edənin enerji və harmoniya səviyyələrində 
nəzərəçarpacaq artım müşahidə olunur.

İçkilərə müsbət təsir göstərir

Aparılmış sınaqlara əsasən Amezcua DRINK enerji və harmoniyanı 
yaxşılaşdırmaqla bərabər, həm də bədəninin gərginlikdən əziyyət çəkən 
müstəqil sistemlərini tarazlaşdırır. 

Yeməklərə müsbət təsir göstərir

Enerji sınaqları göstərmişdir ki, Amezcua EAT yeməklərin tərkibində 
aşkar edilən qidalı maddələrin enerji və harmoniyanı yaxşılaşdırmaq, 
eyni zamanda bədəninin gərginlikdən əziyyət çəkən müstəqil 
sistemlərinin tarazlaşdırılmasına təsir etmək qabiliyyətinə malikdir.

Energy Shell Pewter Bio Disc Straw Tube Qiymətləndirmə və Sertifikatlar



• I.H.M. Institutu, Yaponiya

I.H.M. institutunun əsası Yaponiyada qeyri ənənəvi tibb elmləri doktoru 
Masaru Emoto tərəfindən qoyulmusdur. Ona beynəlxalq məshurlugu 
məhz butun dunya uzrə su tədqiqatları gətirdi. Bundan əlavə doktor 
Emoto Beynəlxalq Water for Life fondunun fəxri prezidentidir.

Suyun Enerji Səviyyələri**

Tədqiqatlar gostərdi ki, kristalların formalasması və suyun keyfiyyəti 
(cirklənmə səviyyəsi) prosesləri arasında qarsılıqlı əlaqə vardır. 
I.H.M. institutunun mutəxəssislər subut etdilər ki, enerji səviyyələri 
su kristallarının yaranmasına təsir edir. Beləliklə, su kristallarının 
forma və keyfiyyətinə gorə nəinki onun fiziki, həm də informatik və 
energetik xususiyyətləri barədə rəy vermək olar. Mineral maddələr və 
su enerjisinin duzgun balansı zamanı donma muddətində su duzgun 
formalı kristallara cevrilir.

Institut mutəxəssisləri tərəfindən kecirilən təcrubə gostərdi ki, 
Amezcua Bio Disc emal edilərkən su daha duzgun formalı kristalların 
yaranmasına təsir edir (adi distillə edilmis su ilə muqayisədə). Emaldan 
sonra “gucsuzləsmis” kristalların miqdarı azalır.

Amezcua Bio Disc vasitəsilə emal 
edilmiş su**

Amezcua Bio Disc vasitəsilə emal 
edilməmiş su**

• SCHOTT AG, Almaniya

SCHOTT AG zavodunun məhsulu keyfiyyətə nəzarət sistemi sayəsində 
EN ISO 9001:2000 standartlarına cavab verir.

Keyfiyyətin Qurulması

Amezcua Bio Disc və Amezcua Chi Pendant məhsulları ucun susə 
Almaniyada SCHOTT AG zavodunda istehsal edilir.

**Qeydiyyat nomrəsi: 080320702. © Office Masaru Emoto, LLC, 2008

• PSB laborotoriyası, Sinqapur

PSB laborotoriyasının tədqiqatlarının nəticələri bir cox istehsalcı və 
istehlakcılar, eləcə də Sinqapurun hokumət orqanları tərəfindən qəbul 
edilir. PSB laborotoriyaları Sinqapur akkreditasiya surası tərəfindən Iso 
17025 əsasən Singapore Laboratory (SINGLAS) akkreditasiya sxeminə 
əsasən akkreditasiya edilmisdir.

Su Səthinin Sıxılması

Tədqiqatların nəticələri gostərir ki, suyun Amezcua Bio Disc, Amezcua 
Pewter Bio Disc, Amezcua Energy Shell və Amezcua Straw Tube ilə 
emalından sonra səthi cəkim saf suda olan gostəricilərə yaxınlasır. 
Səthi cəkimin bu cur dəyisiməsi suyu bioloji noqteyi nəzərdən daha 
effektiv edir və bununla da su molekullarının orqanizmin huceyrələri ilə 
uygunlugunu artırır. Bundan əlavə, emaldan sonra suyun səthi cəkimi 
saf su gostəricilərinə yaxınlasır və bu yuyucu vasitələrin materiallarla 
qarsılıqlı təsirini yaxsılasdırır. Bu isə o deməkdir ki, paltar və qab 
yumanın effektivliyi artır və istifadə olunan yuyucu maddənin miqdarı 
azalır. Nə qədər az yuyucu toz istifadə edilərsə, paltarları suya cəkmək 
ucun bir o qədər az su tələb olunacaq və deməli, ətraf muhitə daha az 
ziyan dəyəcək.
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İMTİNA

Bu bukletdə qeyd edilmiş məlumat heç bir diqnoz və ya hər hansı həkim qiymətləndirilməsi və 
ya müalicədə sizin həkiminizin məsləhətlərini əvəz edə bilməz və etməməlidir.

Biz sizə hər hansı diskomfort hiss etdiyiniz zaman Amezcua məhsullarının istifadəsini 
dayandırmaq və həkimə müraciət etməyi məsləhət görərdik.

Biz üçüncü tərəf və ya digər hissələrdən alınan məhsullarımızı həqiqi saymırıq. Bizim məhsulun 
birbaşa QNET-dən deyil, hər hansı üçüncü tərəfdən alınması sizin şəxsi məsuliyyətinizdədir və 
Amezcua və/və ya QNET bu məhsuldan yaran bilən zərər üçün heç bir cavabdehlik daşımır. 
Bütün zəmanətlər və/və ya nümayəndələr həqiqi və düzgün olmalıdırlar.

Istifadəçilər saytımız vasitəsilə hər kəs üçün eyni olan məsuliyyət və məhdudiyyətlərimiz barədə 
dəqiq məlumatlandırılır.

Texniki parametrlər əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər. 
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