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Ciemniejsza strona 
postępu
Współczesny styl życia prawie nie zostawia nam czasu 
na zastanowienie  się, jaki wpływ mają na nas różne 
czynniki środowiska zewnętrznego. Jednocześnie z 
każdym dniem coraz bardziej uświadamiamy sobie, że 
postęp może negatywnie oddziaływać na zdrowie ludzi. 
W XXI wieku osiągnęliśmy wiele szczytów w dziedzi-
nie nauki i techniki, dokonano fantastycznych odkryć. 
Z jednej strony można powiedzieć, że to jest ogromny 
przełom. Jednakże postęp ma też swoją negatywną 
stronę. Obecnie potrafimy wyleczyć wiele spośród tych 
chorób, które kiedyś kończyły się śmiercią. Ale mamy 
również żywność genetycznie modyfikowaną, promie-
niowanie telefonów komórkowych i kuchenek mikrofa-
lowych, tony spalin i zanieczyszczonej wody, będących 
skutkiem działalności wielu firm. Równowaga biolo-
giczna i ekologiczna naszej planety jest coraz bardziej 
zakłócana, co stanowi poważne zagrożenie dla ludz-
kości.

Nieprzypadkowo teraz właśnie coraz więcej osób za-
czyna myśleć o alternatywnym stylu życia. Zmusza nas 
do tego instynkt samozachowawczy, zaprogramowany 
w nas przez naturę.

Nadszedł czas, aby zacząć odbudowywać zaburzoną 
równowagę i wrócić do stanu harmonii z otaczającym 
nas światem, aby odzyskać zdrowie, szczęście i dobro-
byt.

Obecnie często dyskutuje się o sposobach leczenia 
i profilaktyki chorób, jak również dbania o zdrowie. 
Współczesna medycyna oferuje nam ogromną ilość 

specyfików, powstają nowe lekarstwa i diety. Jesteśmy 
wręcz zasypywani ofertami modnych zabiegów spa z 
całego świata, które mają nam zapewnić zdrowie i do-
bre samopoczucie. Wybór jest ogromny, a przez to nie-
zwykle trudny. Tym bardziej, że nie wszystkie rozwiąza-
nia są rozsądne, a niektóre mogą być wręcz całkowicie 
bezużyteczne.
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Organizm człowieka jest tak doskonały, 
jak przyroda. Problemy zdrowotne są 
zawsze skutkiem zakłócenia tej harmonii.
 



W przeszłości ludziom łatwiej było żyć w harmonii z 
przyrodą.

Obecnie możemy przeżyć życie i nie zobaczyć, jak na 
przykład wygląda ta roślina, która stanowiła podstawę 
jego codziennych posiłków. A przecież człowiek jest 
nierozerwalnie związany z otaczającym go światem. 
Ludzie rzadko pamiętają o tym, że życie na Ziemi nie 
byłoby możliwe bez 5 podstawowych czynników, takich 
jak: światło słoneczne, powietrze, woda, żywność i 
pole magnetyczne.

Warto pamiętać o tym, że w przyrodzie wszystko jest 
przemyślane do najdrobniejszych szczegółów, nie ma 
w niej nic zbędnego ani niepotrzebnego. Dlatego też 
niezależnie od wybranego sposobu regulacji funkcji 
organizmu – przy pomocy preparatów medycznych, 
fizjoterapii, suplementów diety czy fitoterapii – zawsze 
należy dążyć do zachowania harmonii i równowagi.
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MAGTEQ tworzą pole 
elektromagnetyczne 

GERMATEQ emitują 
elektrony konwersyjne

AEROTEQ wydzielają 
jony powietrza

SOLARTEQ emitują 
fale infraczerwone
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Bransoletki QuadrActiv
Połączenie tajemnic przeszłości i najnowocześniej-
szych technologii zapewnia współdziałanie organizmu 
z czterema naturalnymi pierwiastkami oraz komplek-
sowe działanie – w odróżnieniu od zwykłych bransole-
tek magnetycznych.

Materiał
•	 Stal chirurgiczna 316L z trwałą powłoką z 23-ka-

ratowego złota.

Eleganckie wzornictwo
•	 Regulowana długość;

•	 Możliwość usunięcia dodatkowych ogniw w razie 
potrzeby.

Cztery rodzaje aktywnych 
wstawek
1. magnetyczne (czarne);

2. germanowe (niebieskie);

3. wstawki bioceramiczne (czerwone) z promienio-
waniem infraczerwonym;

4. wstawki bioceramiczne (białe) emitujące jony po-
wietrza. 

Działanie
•	 zwiększenie odporności organizmu;

•	 pozytywny wpływ na krążenie;

•	 obniżenie ryzyka pojawienia się przedwczesnych 
oznak starzenia się.
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Ziemia – biosfera, w której każdy 
element składowy jest ważny.
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Wstawki magnetyczne
MAGTEQ
Wstawki magnetyczne MAGTEQ wytwarzające pole 
elektromagnetyczne.

Magnes
Magnetyzm – to jedna z najważniejszych sił w 
przyrodzie. Pole magnetyczne jest niezbędna dla 
istnienia naszej planety. Bez niego życie na Ziemi 
nie byłoby możliwe. Pole magnetyczne Ziemi tworzy 
swoisty „ekran”, który chroni naszą planetę przed 
niszczycielskim oddziaływaniem promieniowania.

Jest wiele rzeczy, które pozostaną dla nas nie zrozu-
miałe, jednak dzisiaj nikt już nie podważa faktu, że siła 
magnetyczna istnieje i oddziałuje na nas. Wszystkie 
istoty żywe doświadczają na sobie działania pola ma-
gnetycznego. Wiele wiemy zarówno o sile magnetyzmu 
czy polach magnetycznych, jak i samym magnesie. 
Niemniej jednak specjaliści wciąż starają się odkryć 
wszystkie możliwości i tajemnice, jakie skrywa w sobie 
zagadkowy magnes.

Naukowcy i medycy wielokrotnie przekonywali się o 
tym, że magnetoterapia może zdziałać wiele. Badanie 
właściwości pól magnetycznych potwierdziło ich od-
działywanie na układ krwiotwórczy.

Ludzie wykorzystywali właściwości magnesu w celach 
terapeutycznych już w Starożytnej Grecji. Pole ma-
gnetyczne oddziałuje na układ nerwowy, łagodzi ból, 
poprawia unerwienie różnych narządów organizmu, 

działa rozkurczowo i rozszerza naczynia krwionośne. 
W wielu przypadkach zaobserwowano, że pod wpły-
wem pola magnetycznego następuje przyspieszenie 
procesów regeneracji tkanek i krążenie krwi.

Magnetoterapia jest stosowana w leczeniu choroby 
zwyrodnieniowej stawów, artretyzmu, chorób naczyń 
krwionośnych, złamań, zakrzepicy, choroby wrzodo-
wej żołądka, chorób skórnych, stanów zapalnych ko-
biecych narządów płciowych oraz nadciśnienia I i II 
stopnia. Magnetoterapia posiada również działanie 
przeciwobrzękowe i przeciwzapalne oraz poprawia 
krążenie w tkankach.

7



8



GERMATEQ
Wstawki bioceramiczne z zawartością germanu GER-
MATEQ emitujce elektrony konwersyjne.

German
Już w XIX w. Dymitr Mendelejew przewidział jego 
istnienie i niektóre właściwości na podstawie luki, jaka 
istniała w IV grupie jego układu okresowego, nazywając 
ten tajemniczy pierwiastek ekakrzemem. Po kilkunastu 
latach niemiecki uczony Clemens Winkler odkrył i 
opisał ten pierwiastek. Na cześć swojej ojczyzny nazwał 
go germanem.

German (łac. Germanium), Ge – to pierwiastek chemiczny 
z IV grupy układu okresowego. Występuje w postaci 
organicznej i nieorganicznej. German nieorganiczny 
jest pozyskiwany z rud. Natomiast german organiczny 
należy do grupy rzadkich mikropierwiastków, występuje 
w roślinach i jest syntezowany metodą laboratoryjną. 
German może emitować elektrony konwersyjne, które 
tworzą promieniowanie o wyjątkowo małej długości 
fali (10-1-10-6 nm). German uczestniczy w procesie 
transportu tlenu do tkanek organizmu. Dostarczając 
tlen do komórek, german zwiększa zdolność organizmu 
do produkcji energii.

German wspomaga produkcję interferonów, które 
posiadają działanie immunomodulujące i zapewniają 
antywirusową i przeciwnowotworową ochronę 
organizmu. Podstawą działania germanu jest reakcja, w 
wyniku której tlen „oczyszcza” nasz organizm od środka 
jako „wewnętrzny jonizator”.

SOLARTEQ
Wstawki bioceramiczne SOLARTEQ emitujące fale 
infraczerwone.

Fale infraczerwone
Fale infraczerwone potrafią przenikać w głąb organi-
zmu człowieka.
U podstaw terapii przy pomocy infraczerwieni leży 
zdolność fal infraczerwonych do wytwarzania ciepła 
wewnątrz organizmu, które intensyfikuje krążenie, 
rozszerza naczynia krwionośne, poprawia przemianę 
materii i aktywizuje procesy regeneracji.
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AEROTEQ
Wstawki bioceramiczne AEROTEQ emitujące jony po-
wietrza.

UJEMNIE NAŁADOWANE JONY TLENU (AEROJONY, 
ANIONY)

Każdy doświadczył przyjemnego oddziaływania ujem-
nych jonów tlenu. Wystarczy przypomnieć sobie świe-
żość po burzy z grzmotem i błyskawicą, czyste i lekkie 
powietrze. Podobne wrażenie daje wodospad i morskie 
fale.

Już Hipokrates – lekarz ze starożytnej Grecji – zrozu-
miał, że górskie i morskie powietrze ma bardzo ko-
rzystny wpływ na organizm człowieka. W tym celu po-
lecił przygotowanie specjalnych miejsc do spacerów w 
górach i nad morzem – tzw. aerarium.

Hipokrates potrafił naukowo uzasadnić, że pod wpły-
wem błyskawicy cząsteczki powietrza uwalniają 
ogromne ilości ujemnie naładowanych jonów tlenu. 
Zasada fizjoterapeutycznego oddziaływania ujemnie 
naładowanych jonów tlenu polega na ich zdolności do 
wzbogacania organizmu w tlen i zwalczania bakterii. 
Około 80% ujemnie naładowanych jonów powietrza 
trafia do organizmu przez skórę, a ok. 20% przez płu-
ca. Po dostaniu się do krwi ujemnie naładowane jony 

tlenu aktywizują procesy wymiany, regulują przemianę 
materii i ciśnienie tętnicze, poprawiają oddychanie i 
trawienie.

Burza — to najpotężniejsze narzędzie przywracające 
równowagę pomiędzy siłami przyrody. Po burzy na-
stępuje uzupełnienie ujemnych jonów w atmosferze. 
W ten sposób poprawia się jakość powietrza.
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Jak się uchronić przed 
szkodliwym promieniowaniem?
Dzisiaj już wszyscy wiedzą, że promieniowanie elek-
tromagnetyczne, promienie ultrafioletowe, promienio-
wanie emitowane przez urządzenia elektryczne oraz 
promienie rentgena mają negatywny wpływ na nasze 
zdrowie.

Telefony komórkowe, fale radiowe czy kuchenki mi-
krofalowe, z którymi mamy do czynienia na co dzień 
znacznie zwiększają ryzyko wystąpienia wielu chorób. 
Mimo tego zagrożenia, tak bardzo zżyliśmy się z tymi 
wygodami, że nie potrafimy już bez nich funkcjonować.

Powinniśmy jednak wiedzieć, że przestrzeganie 
zasad bezpieczeństwa i innych zaleceń pozwala 
zminimalizować negatywne skutki tego 
oddziaływania.

Kilka rad:
1. Co roku należy dokonywać przeglądu sprzętu go-

spodarstwa domowego: kuchenki mikrofalowej, 
telewizora, komputerów i in;

2. Należy oglądać telewizję z odległości co najmniej 
dwóch metrów;

3. Nie zaleca się noszenia telefonu komórkowego 
blisko ciała, najlepiej jest schować go do torby;

4. Dłuższe rozmowy należy prowadzić przy użyciu te-
lefonu stacjonarnego;

5. W miarę możliwości należy zabrać z sypialni 
wszystkie urządzenia elektryczne.
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Zamawianie produktów:
Tel: + 48 22 5588999
 E-mail: orders@warsaw.vipgpl.com
www.visioneurope.net
www.visionshop.me

Twój niezależny konsultant Vision
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail
Kod konsultanta


