Harmonizace prostoru, těla a vody

keep-fit.sk
somavedic.cz

Harmonie

Harmonie je určena především do menších domů
a bytů na maloměstech a venkově. Oblíbená je také
mezi staršími lidmi. Název napovídá, jaké má tento
model zaměření.
Eliminace vlivů: GPZ*, volné radikály, viry, bakterie,
paraziti, plísně**
Prostředí: chaty, chalupy a jednogenerační domy,
nemovitosti na venkově bez větší zátěže (EMF)***
Korpus: ručně foukané křišťálové sklo (pískované)

300 eur s DPH

* Zkratka pro geopatogenní zóny, které se hojně vyskytují v zemské kůře a

negativně ovlivňují podmínky pro život na povrchu.
** Vzhledem k nechemické cestě se tyto účinky projeví během třech měsíců.
*** Zkratka pro elektromagnetické záření neboli elektrosmog.

7 260,- Kč
vč. DPH (21%)

Quantum je primárně určen do nemovitostí
s četným pohybem lidí. Tento model nastoluje
harmonické a vyrovnané prostředí, kterého je
stále větší nedostatek.
Eliminace vlivů: GPZ, EMF, volné radikály
Prostředí: kavárny, čajovny, obchody, masérny,
kanceláře, firmy, hotely atd.
Korpus: ručně foukané opálové sklo

7 260,- Kč
vč. DPH (21%)

keep-fit.sk

300 eur s DPH

Quantum

Traveler

Tento model slouží jako ideální pomocník
na cestách. Vhodný pro zapojení v automobilech,
hotelových pokojích, ale také v místech, kde je
velký pohyb lidí a mix energií, např. kanceláře,
kavárny nebo restaurace.
Eliminace vlivů: GPZ, EMF, volné radikály, viry,
bakterie, paraziti
Prostředí: primárně benzinové a dieselové
automobily, byty, domy, kanceláře ve městech
Korpus: ručně foukané křišťálové uranové sklo
(pískované)

9 680,- Kč

vč. DPH (21%)

390 eur s DPH

Medic 5G

Medic je pevným základem standardní řady a jeho
použití je velice univerzální. Tento model je úspěšně
využíván v místech, kde je potřeba harmonizovat
prostor intenzivněji. Dokáže si poradit i s těžšími
zátěžemi ve městech.
Eliminace vlivů: 3G, 4G, 5G, EMF, GPZ, viry, bakterie,
paraziti, plísně, volné radikály
Prostředí: rodinné domy a byty ve městech, nemocnice,
rehabilitační centra, kanceláře, obchody atd.
Korpus: ručně foukané křišťálové sklo (pískované)
Certifikace: IGEF (Německo), IIREC (Rakousko)

12 100,- Kč
vč. DPH (21%)

475 eur s DPH
* od září 2019 eliminace negativního vlivu 5G sítí

Atlantik harmonizuje strukturu, vlastnosti, paměť, hodnotu
redox a energetický potenciál vody. Tento model je ideální
prakticky všude, kde se pije pitná voda. Atlantikem
ošetřená voda má optimální hodnoty pH* a redox**, je
proto antioxidační, eliminuje nadbytečné volné radikály,
dokáže významně odlehčit imunitnímu systému a posílit
obranyschopnost buněk.

Atlantik

Eliminace vlivů: volné radikály, viry, bakterie
Prostředí: kuchyně, přívod vody do nemovitosti
Korpus: ručně foukané opálové sklo
Certifikace: IIREC (Rakousko)

7 260,- Kč
vč. DPH (21%)

300 eur s DPH
* Prokázáno u 95% kontrolních testů vzorků vody.
** Zkratka pro oxidační redukční potenciál - vypovídá o zdravotní prospěšnosti
a dezinfekčnosti vody a o míře zbývajícího kyslíku obsaženého ve vodě.

Medic Uran je vlajkovou lodí naší společnosti.
Jedná se o univerzální model, který si poradí
s harmonizací prostoru a vody prakticky kdekoli.
Pro své univerzální vlastnosti se velice rychle stal
nejprodávanějším modelem (2018 - 2019).

Medic Uran
Najpredávanejší

Eliminace vlivů: 3G, 4G, 5G, EMF, GPZ, viry,
bakterie, paraziti, plísně, volné radikály
Prostředí: nemocnice, kliniky, ordinace,
biorezonanční centra, školy, obchodní centra,
letadla, ale i obyčejné rodinné a vícegenerační
domy, byty ve městech, nemovitosti v blízkosti
BTS* vysílačů.
Korpus: ručně foukané křišťálové uranové** sklo
(pískované)
Certifikace: Bion (Slovinsko), IIREC (Rakousko)

17 000,- Kč
vč. DPH (21%)

680 eur s DPH

* Systém základnových stanic, které distribuují signál (Televize, GMS, LTE, 3-5G atd.) mapa BTS: gsmweb.cz
** Přidávané sloučeniny (oxidy) uranu do skla podléhají přísné evidenci a kontrole jak Státním úřadem pro
jadernou bezpečnost (SÚJB), tak i v rámci Mezinárodní agentury pro atomovou energii.

Somavedic působí v okruhu 30 m od přístroje
všemi směry, spotřebuje přitom minimum
elektrické energie–cca 1kWh/měsíc

Jádro všech Somavediců tvoří polodrahokamy,
drahokamy, vzácné kovy a energetické zářiče

Somavedic je navržen na principu řízeného uvolňování energie z minerálů. Jedná se především o polodrahokamy
nebo drahokamy ve specifické konfiguraci. Vzácné kovy a energetické zářiče celkový efekt umocňují.

Harmonie

Quantum

Traveler

Medic 5G

Atlantik

Medic Uran

Geo. zóny (GPZ)
El. smog (EMF)
Volné radikály
Viry a bakterie
Plísně a paraziti
Harm. prostředí
Úprava vody
Účinek

standardní

vysoký

komplexní

Na výběr máte z šesti standardních modelů. Harmonie je na venkov a do bytů v menších městech bez větší zátěže, Quantum a Medic Uran Mini
hlavně na cesty nebo do obchodů a kaváren. Model Medic je již univerzálnější a poradí si se zátěžemi velice komplexně. Atlantik je specialista
na vodu, zatímco Medic Uran v sobě snoubí vlastnosti všech modelů do jednoho a poprávu se stává nejoblíbenějším a nejprodávanějším
modelem 2018 - 2019. Prémiové modely najdete na dalších stranách >>>

Somavedic Technologies
nabízí zákazníkům navíc
nadstandardní služby

99.9%

60 dní

Dlouhodobě spokojených Možnost vrácení zboží
zákazníků
bez udání důvodu

24 hod
Nezávisle vědecky
ověřeno 3 laboratořemi

5 let

Doprava zdarma
Záruka na 100% funkčnost
v pracovní dny do 24 hod
Somavedicu

Strukturovaná voda je živá a plná přirozené energie, kterou tělo potřebuje
Japonský vědec Dr. Masaru Emoto prokázal,
že voda přijímá informace ze svého okolí,
ukládá je a tím mění svojí strukturu
i kvalitu. Změněná kvalita vody má pak
až „neuvěřitelné“ účinky na organismus
člověka, ačkoliv se složení vody nezměnilo.
Díky fotografiím zmrzlé vody získáme
informace o její kvalitě. Energetizovaná
„živá“ voda, např. z čistých studánek,
tvoří krásné šestihranné krystaly, zatímco
kohoutková chemicky upravená „mrtvá“
voda má krystaly zdeformované.

Molekuly vody před úpravou (rozbité) a po úpravě (strukturované) přístrojem Somavedic
Atlantik a Somavedic Uran.

Somavedic postupně nastolí pocit úlevy a rovnováhy, který si zamilujete
Co jsou geopatogenní zóny?

Jak funguje Somavedic?

Úprava vody Somavedicem

Geopatogenní zóny jsou zemská záření, která vykazují
měřitelnou odchylku od přirozeného magnetického
pole. Vznikají např. působením podzemních vodních
žil a umělým zásahem do zemských vrstev. Jejich působení se může často projevovat špatným spánkem,
bolestmi hlavy a zad, cítíme se často unavení. Pokud
geopatogenní zóny narazí na technická pole (spojená
např. se stožáry mobilních sítí a s elektroinstalacemi),
dochází k oslabování našeho imunitního systému.
Tyto zóny navíc neustále putují pod povrchem, takže je
nelze dlouhodobě vyřešit pouhým přesunem postele.
Somavedic si s těmito zónami hravě poradí a 100%
eliminuje jejich negativní vliv.

Somavedic neutralizuje neblahý vliv elektrosmogu
a geopatogenních zón na lidský organismus.Technologie přístroje Somavedic je založena na vědeckých
poznatcích kvantové fyziky a na naukách o léčivých
účincích drahokamů. Řízené uvolňování energie z drahokamů a polodrahokamů, které tvoří jádro Somavedicu, neutralizuje působení nadbytečných volných
radikálů. Použité ušlechtilé kovy zesilují elektromagnetické frekvence drahokamů a vytvářejí tak přirozené
energetické pole, které působí proti škodlivým vlivům.
Somavedic působí v okruhu 30 m od přístroje. 100%
funkční přístroj jednoduše poznáte podle toho, že
svítí. Spotřeba el. energie je naprosto zanedbatelná.

Připravit vitální vodu umí modely Medic Uran a Atlantik.
Ta jejich působením následně:
• obnovuje svou přirozenou krystalickou strukturu
• získá optimální hodnoty pH a redox (prokázáno u 95%
kontrolních testů vzorků vody)
Díky tomu jsou naše buňky schopny přijímat vodu,
hydratovat se a chránit se tak proti nadbytečným
volným radikálům. Tohoto efektu lze dosáhnout pouhým přiložením vody k přístroji (nezáleží na množství)
do vzdálenosti 20 cm od korpusu. Požadovaný efekt
se dostaví během 10 - 15 minut (100% strukturovaná).
Takto upravenou vodu často klienti popisují jako lehkou, hladkou, jemnou apod.

Co je elektrosmog a jaké má důsledky?

Kde vznikají volné radikály a co způsobují? Co je to strukturovaná voda?

Elektrosmog je elektromagnetické záření, které vychází z vysokonapěťových vedení, vysílačů mobilního
signálu, chytrých telefonů, wi-fi routerů, počítačů,
bluetooth zařízení, televizorů, dětských chůviček, mikrovlnek, indukčních desek a z řady dalších přístrojů.
Je vědecky dokázáno, že elektrosmog vyvolává v buňkách lidského těla škodlivé oxidační procesy, KTERÉ
JSOU ZPŮSOBENÉ VOLNÝMI RADIKÁLY, jež mají negativní vliv na zdraví a jsou považovány za příčinu
stárnutí. Somavedic spolehlivě eliminuje negativní
vliv těchto energetických sítí, které na nás působí
prakticky 24 hodin denně.

Nadbytečné volné radikály blokují regenerační procesy
v těle, které probíhají v noci. Vznikají v důsledku škodlivého vlivu elektrosmogu, ale také kouřením, léky, stresem apod. V těle vyvolávají chem. reakci, tzv. oxidaci,
která je považována za příčinu únavy, chronických
zánětů atd. Rovněž u onemocnění, jako je Alzheimerova
nebo Parkinsonova choroba, jakož i u autoimunitních
onemocnění, jako je roztroušená skleróza, existuje
podezření na souvislost s oxidačním stresem a zničujícím účinkem nadměrného množství volných radikálů
na naše buňky. Somavedic si s nadbytečnými volnými
radikály umí poradit.

Voda je základem všeho živého (lidské tělo cca 80%).
Přirozená voda např. z lesní studánky je plná vitální
energie a obsahuje značné množství antioxidantů.
Takováto voda přirozeně vytváří víry, proudy a nabíjí
se tak energií, kterou posléze ukládá a předává ji
našemu organismu. V důsledku moderních úprav
a přepravy potrubím ztrácí voda svou přirozenou
energii, v některých případech má dokonce 0%
energie, proto ji naše tělo nechce vpustit do oběhu
a rovnou tuto vodu vylučuje. Naopak Somavedicem
strukturovanou vodu tělo miluje.

Medic Rubín
Rubín je zaměřen na podporu vztahů v nejširším
slova smyslu. Záměrem bylo vytvořit model, který
bude podporovat láskyplnost a otevírat srdce.
Měl by také nápomoci v duchovním růstu. Rubín
doporučujeme jako doplněk k modelům Medic
5G, Medic Uran, Medic Amber, Medic Gold nebo
Medic Kobalt.
Eliminace vlivu: 3G ,4G, EMF*, GPZ**, viry,
bakterie, plísně, paraziti, volné radikály
Prostředí: všude, kde je třeba „otevírat srdce“,
rodinné a bytové domy, rehabilitační centra,
duchovní centra, meditační místnosti atd.
Korpus: ručně foukaný křišťál s příměsí rubínu
(pískovaný)
* Zkratka pro elektromagnetické záření neboli elektrosmog.
** Zkratka pro geopatogenní zóny, které se hojně vyskytují
v zemské kůře a negativně ovlivňují podmínky pro život
na povrchu.

14 520,- Kč
vč. DPH (21%)

580 eur s DPH

Medic Kobalt
Kobalt je určen pro podporu psychiky, intuice
a koncentrace, pomáhá v uzemňování.
Kobalt by měl také pomoci při hledání cesty
z různých depresivních stavů a psychických
poruch. Kobalt doporučujeme jako doplněk
k modelům Medic 5G, Medic Uran, Medic
Amber, Medic Gold a Medic Rubín.
Eliminace vlivu: 3G, 4G, EMF, GPZ, viry,
bakterie, plísně, paraziti, volné radikály
Prostředí: všude, kde je třeba mít psychiku
v rovnováze - rodinné a bytové domy,
pracovny, kancelářské prostory, obchody atd.
Korpus: ručně foukaný křišťál s příměsí kobaltu
(pískovaný)

14 520,- Kč
vč. DPH (21%)

580 eur s DPH

Medic Amber
Medic Amber je nejvýkonnější
a nejuniverzálnější standardně vyráběný
Somavedic. Výkon tohoto modelu je 4x vyšší
než u modelu Medic Uran. S přehledem
si poradí prakticky s jakýmkoli zatížením
prostoru, především se silným elektrosmogem.
Samozřejmostí je také harmonizace vody.
Tento jantarový fešák si získal věrné klienty
prakticky okamžitě.
Eliminace vlivu: 3G, 4G, 5G, EMF, GPZ, viry,
bakterie, plísně, paraziti, volné radikály
Prostředí: rodinné a bytové domy, pracovny,
kanceláře, obchody, hotely, konferenční sály,
elektromobily atd.
Korpus: ručně foukaný korpus* z jantarového
skla uvnitř potažený stříbrem
* Korpus je vyráběn ve dvou barevných odstínech:
medový (honey) a šampaň (champagne).

48 400,- Kč
vč. DPH (21%)

1920 eur + titanová pyramída

Medic Gold
Medic Gold je vrcholným modelem společnosti
Somavedic. Zvládá vše, co ostatní modely,
a dále má přidané funkce na míru konkrétnímu
klientovi, který tímto krokem velice často
započíná doslova novou životní etapu. Pokud
toužíte zažít skutečně mnohaúrovňovou
transformační detoxikaci sebe sama, tak je
Gold jednoznačným spouštěčem a pomocníkem
na této náročné, ale osvobozující cestě.
Eliminace vlivu: 3G, 4G, 5G, EMF, GPZ, viry,
bakterie, plísně, paraziti, volné radikály
Prostředí: ideálně v prostoru, kde tráví klient
nejvíce času.
Korpus: ručně foukaný křišťálový korpus
potažený 24 karátovým zlatem.
Jádro: je vytvořeno na míru konkrétnímu
klientovi

Cena je individuální

Gold je tvořen na míru pouze lidem, kterým je souzen.

Somavedic
vytvorený na mieru.

