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Não deixe que a radiação lhe tire o equilíbrio

S EMP RE E E M TO D O O L AD O

A radiação está em todo o lado
A eletricidade mudou radicalmente a forma como vivemos e
trabalhamos. Penetrou em todas as áreas das nossas vidas. Hoje,
estamos mergulhados no Wi-Fi, no bluetooth, no micro-ondas,
nas ondas rádio, na eletricidade suja e em outras frequências que
congestionam as ondas eletromagnéticas, provocando aquilo
que é atualmente conhecido como o 'electrosmog'.
BioTune

Temperatura ideal. Sono perfeito.

O nível de exposição ao electrosmog, que é prejudicial,
mantém-se um tema de debate. No entanto, inúmeros
estudos têm fornecido dados suficientes para suportar a
conclusão de que o electrosmog tem efeito sobre a nossa
vida e a nossa saúde.
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O E L E C T ROS MO G E S TÁ EM TODO O LA DO

Possíveis efeitos sobre a saúde
Um dos efeitos do Electrosmog é
o facto de reduzir a produção de
Melatonina, uma hormona que diz
ao nosso corpo quando é a hora de
dormir. Pode não ser surpresa que,
nas décadas passadas, o número de
pessoas com problemas de sono
tenha aumentado de uma forma
assustadora!

				

No entanto, parte-se também do
princípio que a radiação está na
origem de doenças letais, depressão,
nervosismo, fadiga e outras
perturbações relacionadas com o
sono.
Sabendo como funciona o
corpo humano irá ajudar-nos a
compreender melhor – e a resolver –
os efeitos do electrosmog.
BioTune

EFEITOS A CURTO PRAZO

→ Ansiedade
→ Depressão
→ Stress/Fadiga
→ Perturbações do sono
→ Insónias
→ Nervosismo
→ Problemas de
concentração
→ Saúde muscular

Temperatura ideal. Sono perfeito.

EFEITOS A LONGO PRAZO

→ Problemas sexuais
→ Problemas cutâneos
→ Fadiga crónica
→ Problemas digestivos
→ Intolerâncias alimentares
→ Doenças letais
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P E R MA N E N T E ME N T E "LIGADO À COR R ENT E"

O corpo é um sistema bioelétrico
O sistema nervoso e os órgãos
do nosso corpo trabalham com
mecanismos bioelétricos organizados.
Uma rede de comunicação entre
triliões de células.
É por isso que podemos concluir que as perturbações
elétricas são a primeira fase de uma doença: podem
provocar uma passagem incorreta da informação e impedir
uma boa comunicação entre as nossas células. Constituem
assim a base essencial da própria perturbação.
A pele do nosso corpo desempenha aqui um papel crucial,
porque funciona como um ecrã táctil através do qual
são transmitidos os sinais bioelétricos do exterior para o
interior e vice-versa. Este princípio está relacionado com a
acupunctura: cada ponto da pele está relacionado com uma
função do corpo, um tecido do corpo ou uma parte de um
órgão interno.

Nosso corpo consome energia, produz calor e
emite radiação eletromagnética. Simultaneamente,
sofre também de interferências eletromagnéticas
ambientais, às quais resiste e se adapta.
Ao defender-se, o corpo fica fatigado por alterações
que contribuem para o desenvolvimento de vários
distúrbios e sintomas típicos. O BioTune atua como
um sensor passivo, capaz de reconhecer e interagir
com a radiação do corpo. Como tal, ajuda a manter o
equilíbrio eletromagnético e prevenir distúrbios.

2
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BIOTUNE RESTABEL ECE O SEU EQU I LÍ BR IO

Electrosmog pode perturbar esta energia
e assim a irradiação regular do corpo.
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1
O corpo humano consome
energia e dissipa o calor com a
radiação eletromagnética.

Quando o nosso nível de energia se altera
instantaneamente pelo efeito do electrosmog, o
colchão de BIOTUNE (graças à difusão no ponto 3)
consegue manter instantaneamente o nosso nível
de energia em equilíbrio.
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Esta energia pode ser medida
indiretamente através dos pontos de
acupunctura da nossa pele.

O colchão de BIOTUNE capta esta energia
eletromagnética e emite um sinal com
comprimentos de onda proporcionais à
radiação dissipada num dado ponto (1).
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Como funciona?
O desenvolvimento de
Biotune é o resultado de
estudos intensivos, um tecido
revolucionário que reforça a
nossa resistência à poluição
eletromagnética..
O Biotune é um tecido baseado na tecnologia
BioSynt*. Essa tecnologia permite-nos armazenar
informação na estrutura cristalina dos materiais
condutores, como os fios. Em caso de exposição
a campos eletromagnéticos, Biotune regula e
sincroniza a sintonia da atividade eletromagnética
do corpo, criando desse modo as condições para
a manutenção da comunicação normal entre as
células do nosso organismo. Na figura da esquerda,
clarificamos o princípio de funcionamento.
(*) BioSynt é uma marca comercial da Full Waves srl.
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RE C U P E R E O S E U E Q UI LÍBR IO ENQUA NTO DOR ME

Testado
e approvado

Sintomas medidos

O tecido de colchão Biotune ajuda a neutralizar os efeitos da
radiação. Em testes específicos sobre a qualidade do sono,
realizados após apenas uma semana de utilização, a tendência
revelada pelas pistas dadas, evidencia o seguinte:

ANTES

DEPOIS

Imagem 2 — Teste de comparação da medição do número
total de efeitos do Eletctrosmog, antes e depois de utilizar
BioSynt.
BioTune

Temperatura ideal. Sono perfeito.

•

Uma redução considerável no WASO
(interrupção do sono)

•

Mais tempo de sono eficiente

O gráfico (Imagem 2) apresenta o resultado de um teste de
comparação realizado com um grupo de 300 voluntários .
Depois de um período de teste de 3 semanas, os resultados
mostraram uma redução significativa dos sintomas percetíveis
superior a 60%.
stellinigroup.com
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Os benefícios em poucas palavras
v

✓	Evitar fadiga crônica e cansaço fácil
✓ Melhor concentração
✓ Mais sono reparador

✓ Adormecer mais rapidamente
✓ Melhor digestão
✓ Sentindo-se mais relaxado

✓ Menos fadiga visual
✓ Menos enxaqueca
✓ Menos irritabilidade
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Temperatura ideal. Sono perfeito.
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