UWAGA !
● dobę przed diagnostyką
○
○
○

Wyjątkowe możliwości dla
każdego na:
●
●
●

poznanie stanu i potrzeb
swojego organizmu,
postawienie trafnej
diagnozy,
kontakt z jednym,
zaufanym specjalistą,
który odpowie na
nurtujące pytania.

● w dniu diagnostyki
○
○
○

○

Nie zwlekaj - umów termin na
najnowocześniejszą na rynku
diagnostykę już dziś.

nie pić kawy ani napojów
energetyzujących
ograniczyć palenie
papierosów
wypić większą ilość wody

● 2-2,5 godziny przed
diagnostyką
○

Wczesna diagnostyka i zdrowy
tryb życia zmniejszają ryzyko
pogorszenia stanu zdrowia
i przedłużają Twoje życie.

nie spożywać alkoholu
po konsultacji z lekarzem
odstawić lekarstwa
i suplementy, od których
można się powstrzymać bez
uszczerbku dla zdrowia

Autoryzowane
Biuro *762

i
MOBILNY GABINET
KOMPLEKSOWEJ
DIAGNOSTYKI
ORGANIZMU

Najnowocześniejszym
urządzeniem

nie spożywać żadnych
posiłków ani napojów poza
wodą
unikać uprawiania
intensywnych sportów, wysiłku
fizycznego, który mógłby
przemęczyć lub pobudzić
organizm

Twój doradca Tiens tel.:

Uzyskane porady nie zastępują terapii
zleconej przez Twojego lekarza.

www.diagnostykabio.pl

Mezator M1

TRZY GŁÓWNE FUNKCJE

MEZATOR M1
●
●

●
●

●

●
●
●
●

●
●
●

Pracuje w innowacyjnej
technologii NLS.
Bada struktury komórek, tkanek,
organów, narządów i całych
układów,
Przeprowadza bezinwazyjne
badanie krwi,
Wskazuje poziom hormonów,
wirusów, bakterii, pasożytów,
grzybów,
Wskazuje alergie lub infekcje
(z ich precyzyjnym
zlokalizowaniem),
Analizuje stan zdrowia, diagnozuje
choroby, lokalizuje patogeny,
Przeprowadza analizę
porównawczą skuteczności terapii,
Replikuje leki na nośnik typu woda,
spirytus, glukoza, parafina,
Posiada program wspierający
działanie przeciwbólowe
(Metaterapia),
Jeden organ skanuje
w 2-3 sekundy,
Monitoruje stopień zaawansowania
choroby (analiza entropiczna),
Posiada program Vega Test
(dobieranie odpowiednich
suplementów diety, itd.).
www.naturatiens.pl

● Funkcja wykrywania ciała.
- Wykrywa ogólnoustrojowo 12 wielkich
układów, setki organów, gruczołów
i komórek.
- Pozwala wykryć wcześnie tysiące
chorób - lista 120000 dla całego ciała
zapewnia dokładną detekcję.
- Klient może zobaczyć obecny stan
narządów i zapoznać się z prognozą
na następnych 3 do 5 lat, a także
poznać rozkład trendu żywotności
komórek
● Funkcja analizy obiektów.
- Pozwala analizować pokarmy,
preparaty zdrowotne.
- Pozwala stwierdzić, czy dany artykuł
ma wpływ na stan ludzkich narządów,
czy może powodować ich
uszkodzenie,
- Dzięki temu pozwala wprowadzić
równowagę w życie pacjenta.
● Funkcja regeneracji.
- Odbudowa i naprawa energią
spektralną we wczesnych stadiach
choroby lub gdy stan chorobowy nie
jest jeszcze w pełni wykształcony,
- Szczególnie w przypadkach poprawy
stanu ognisk bólu daje bardzo dobre
efekty.
Bezinwazyjne
badanie NLS
dostępne już teraz
również dla Ciebie!

WYWIAD I KONSULTACJA
● Poprzedzone
szczegółowym
wywiadem.
● Zakres badania
ustalony
w porozumieniu
z klientem.
PODSTAWOWE WSKAZANIA
● Niezadowalające efekty
dotychczasowych terapii.
● Szukanie przyczyn złego
samopoczucia.
● Niejasno postawiona diagnoza.
● Profilaktyka zdrowia.
KORZYŚCI
● Szybka ogólna ocena stanu
organizmu - trwa około 60 minut.
● Diagnozowanie każdego narządu
na poziomie komórkowym.
● Diagnostyka bezinwazyjna,
bezpieczna, bezbolesna.
● Określenie tendencji chorobowych.
● Możliwość sprawdzenia
skuteczności działania leku
dopasowanego do chorego organu.
● Indywidualne zalecenia
dietetyczne.
● Indywidualny program
suplementacji(www.naturatiens.pl)
● Dla dorosłych i dzieci (od 6. roku
życia)

