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i Firma "REZO"- Mobilny Gabinet Profilaktyki Zdrowia polecają usługi prozdrowotne:

Urządzenie Mezator do diagnostyki organizmu metodą biorezonansu
magnetycznego
Najnowocześniejszym urządzeniem do diagnostyki organizmu metodą biorezonansu
magnetycznego jest urządzenie diagnostyczne Mezator. Biorezonansowy skaner
diagnostyczny bazuje na metodzie diagnostyki nieliniowej NLS, pozwala na badanie struktur,
tkanek, organów, komórek, narządów i całych układów organizmu pacjenta. Urządzenie
zostało wyposażone w bioinduktory badające działanie mózgu pacjenta przesyłające do komputera
sygnał o jego stanie zdrowia.
Mezator w oparciu o spektrum fal elektromagnetycznych poszczególnych organów organizmu
konwertuje informacje z mózgu i przetwarza je na ekranie komputera. Dzięki badaniu za pomocą
analizatora biorezonansu magnetycznego Mezator, możliwe jest przeprowadzenie dokładnej
analizy stanu zdrowia i wysnucie wniosków prowadzących do prawidłowej diagnozy
I odpowiedniego leczenia. Mezator charakteryzuje dokładnie stany chorobowe, określając ich
przyczynę, jak również posiada funkcje regeneracji chorych narządów.
Analiza entropiczna pozwala na monitoring stopnia zaawansowania choroby oraz ocenę
zagrożeń dla zdrowia pacjenta w ciągu 3-5 lat, jeśli nie zmieni swojego trybu życia. Testy
Mezatorem wykazują poziom i obecność alergii, hormonów, wirusów, bakterii, pasożytów,
grzybów i infekcji z określeniem ich dokładnej lokalizacji (95-97% dokładności i skuteczności
w postawieniu diagnozy, jeden z najwyższych wskaźników na rynku).
Biorezonansowe urządzenie diagnostyczne Mezator pomaga w zdiagnozowaniu 120 000
zestawów substancji (wzorów częstotliwości, patogenów, ziół, suplementów, skanów organów),
różnych dolegliwości i nieprawidłowości, a także obserwacji sytuacji w czasie rzeczywistym za
pomocą wizualizacji. Skanowanie jednego organu pacjenta na tym urządzeniu trwa

1 - 2 sekundy, dzięki czemu postawienie diagnozy staje się prostsze, szybsze i pozwala na
precyzyjne określenie jednostki chorobowej.
Szybka diagnoza umożliwia wyeliminowanie ognisk infekcji i zapobieganie rozprzestrzenianiu
się dolegliwości. Urządzenie do terapii biorezonansowej Mezator posiada ogromną bazę
danych leków, 916 suplementów, 1498 leków homeopatycznych, 967 leków farmaceutycznych
(alopatia), 3381 łącznie wszystkich preparatów i częstotliwości do replintu, 688 jednostek
chorobowych, 877 raportów dotyczących organów, 120 000 możliwych testów do wykonania.
Dobór odpowiednich terapii opiera się o leki z grupy farmaceutyków, leków
homeopatycznych, ziół, nutraceutyków, parafarmaceutyków, a także suplementów diety.
Równie interesującą funkcją jest analiza pokarmów i ich wpływu na organizm, co pozwala
na wykrycie nietolerancji pokarmowych oraz wprowadzenie balansu w diecie pacjenta.
Ten analizator bioreznonansu magnetycznego posiada funkcję regeneracji chorych narządów,
a jego zakres częstotliwości mieści się w przedziale 5,45 – 5,51 GHz. Podobnie jak
w pozostałych urządzeniach również jest możliwa METATERAPIA (funkcja autoterapii
i regeneracji poszczególnych narządów). Mezator umożliwia replikację leków na nośniki typu
woda, spirytus, glukoza i parafina. Najbardziej innowacyjną funkcjonalnością urządzenia jest
możliwość przeprowadzenia bezinwazyjnego badania krwi. W porównaniu z urządzeniem
Diakom, skaner analityczno-pomiarowy Mezator posiada również litoterapię i dodatkowo
czakroterapię. Urządzenie do biorezonansu Mezator posiada 3 lata gwarancji.
Biorezonansowy skaner diagnostyczny Mezator kompleksowo wspomaga diagnostów w doborze
leków i ma możliwość tworzenia terapii naprawczych. Lekarze
diagności korzystający ze starszych urządzeń nie mają możliwości przeprowadzania badania
rezonansu vegetatywnego, muszą dokupić dodatkowe urządzenie posiadające taką funkcję. Mezator
dodatkowo posiada możliwość sprawdzenia skuteczności działania dopasowanego leku do chorego
organu u badanego pacjenta.
Program terapeutyczny urządzenia do diagnostyki organizmu Mezator względem innych urządzeń
jest rozszerzony o funkcję oceny zaznaczonego organu w trybie skanowania. Baza leków
w urządzeniu Mezator jest bogatsza względem innych urządzeń, a to przekłada się na sprawdzenie
skuteczności zastosowanych terapii. Rozbudowana funkcja vegeto-testu pozwala diagnoście
kompleksowo ujmować badanie pacjenta.
Urządzenie do diagnostyki organizmu Mezator odznacza się łatwiejszym i precyzyjniejszym
zlokalizowaniem patogenu, jednostki chorobowej lub chorego narządu oraz automatycznym
doborem kuracji terapeutycznych wraz z bogatą bazą leków. Skaner biorezonansu
magnetycznego Mezator na tle innych, starszych urządzeń, wyróżnia się mniej czasochłonnym
badaniem całego organizmu (którego skanowanie jednego organu trwa zaledwie 2 sekundy,
a całego organizmu kilkanaście minut).
Czas badania jest niezwykle istotny w diagnozowaniu dzieci wieku przedszkolnego, z uwagi
na ograniczone umiejętności koncentracji. Z tego powodu przeprowadzenie testów
diagnostycznych u małych pacjentów jest uwarunkowane ukończeniem szóstego roku życia,
bowiem koncentracja uwagi dziecka w wieku przedszkolnym trwa około 20 minut.
Zapraszamy na kompleksową diagnozę i konsultację lekarską.
Badanie i konsultacja trwają 50-60 minut, koszt 150 zł. (80-90 minut, koszt 190 zł.)
Prosimy o wcześniejszy telefoniczny kontakt celem ustalenia daty, miejsca i godziny badania

Tel.: 511 526 106, 512 690 740
więcej info na: www.naturatiens.pl

