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عصر جديد من الصحة 

الفوائد األساسية

المواصفات 

•  زيادة مستويات الطاقة
•  تحسين األداء البدن� 

•  تعزيز النوم العميق
•  المساعدة عل� سرعة الشفاء من اإلجهاد البدن� مثل اضطراب الرحالت الجوية الطويلة

•  زيادة المناعة
•  تعزيز التوافق مع الموجات الدماغية

•  تحييد الضباب اإلل�ترون�

قالدة الطاقة Amezcua Chi Pendant 3 ه� قالدة ذات طاقة متطورة، وتساعد عل� تعزيز اإلدراك الداخل� 
ف� التعامل مع الضغوط اليومية للمجتمع المعاصر. تعيد قالدة الطاقة Chi Pendant 3 االرتباط بين طاقة 

ا لصحتنا الجسدية والعقلية وأدائنا.  أجسامنا أو "المجال الحيوي" وحياتنا الظاهرية، وهذا ضروري جدً

تتميز قالدة الطاقة Chi Pendant 3 المدعومة بتكنولوجيا الحقل ال�م� ( ™QFT)، بأنها متطورة بدرجة 
أكبر من قالدة الطاقة Chi Pendant 2 حيث تبعث خاليا الرنين فيها أكثر من ١٠٠ تردد، ويشمل ذلك موجات 

ألفا، وبيتا، ودلتا، وثيتا، وجاما. ومن خالل هذه الترددات، تتم�ن قالدة الطاقة Chi Pendant 3 من تعظيم 
المجال الحيوي لإلنسان لعدة أضعاف ف� غضون خمس دقائق فقط من ارتدائها. 

ونتيجة لذلك، تعزز قالدة الطاقة Chi Pendant 3 شعورنا بالعافية، وتزيد من دفاعاتنا الطبيعية بالجسم ضد 
الحقول ال�هرومغناطيسية (EMF)، كما تعزز مقاومتنا لإلجهاد وتزيد من األداء الذهن� والبدن�، وتساهم ف� 

الوصول إل� حياة أفضل بش�ل عام. 

ضع القالدة Amezcua Chi Pendant 3 عل� السلسلة المتوفرة أو أي سلسلة من اختيارك، وارتديها حول 
عنقك. يم�نك ارتداؤها حت� عند النوم ويم�نك توقع عدم حدوث آثار جانبية للجسم حت� عندما تخلعها. 

االستخدام المقترح

إخالء المسؤولية القانونية
ستخدم ف� تشخيص الحاالت الصحية أو  ا طبي�ا وال تُ قالدة الطاقة Amezcua Chi Pendant 3 ليست جهازً

عالجها أو الوقاية منها أو منعها. ي�قصد من المعلومات المتوفرة ف� هذه المقالة األغراض التعليمية فقط وال 
ستخدم كبديل لنصيحة من طبيبك أو إخصائيي الرعاية الصحية اآلخرين، أو بديال� ألي معلومات مضمنة ف� أي  تُ

ملصق أو تغليف ألي منتج. يجب عدم استخدام المعلومات الواردة ف� هذه المقالة لتشخيص أو عالج أي 
مشاكل صحية أو ف� وصفة طبية ألي دواء أو عالج آخر. يجب عليك أال تتوقف عن تناول أي دواء دون استشارة 

. نحن ال نقول أي مزاعم عالجية بخصوص الفوائد الصحية ألي من منتجات العالج المغناطيس�.  طبيبك أوال�
تختلف النتائج من شخص� آلخر، وقد تكون النتائج لديك مختلفة عما يتم ذكره. نحن ال نقدم أي وعود أو 

ضمانات سواء صريحة أو ضمنية، قد تم ذكرها والتصريح بأنها ستؤدي إل� أي نتيجة معينة. 

: علبة من الصلب الذي ال يصدأ ٣٠٤، رقاقة  ™QFT ذات الملف النحاس�، لوحة ضبط •  المواد 
: معدن� مع ملف نحاس�، رقاقة  ™QFT مدمجة ف� الوسط •  اللون 

:  ٣٨ مم •  القطر 
•  السمك: ٦ مم

Exclusively available from

Name

IR Number

Phone

Email

QNET INDEPENDENT REPRESENTATIVE


