Võluvõrus
Võru, Jüri 19a III korrus

Kolmapäeval, 8. juulil 11-16.30
QMRA test
Võimalus mõõta oma tervisenäitajaid rakutasandilt
Hi-Tech Diagnostic Scanneriga (kuni 350 näitajat)
Kui meie tervis ei ole parimas seisukorras, annab meie keha
automaatselt märku teatud häiretega nagu väsimus, valud kehas, peavalud, unetus, isutus,
depressioon, ärevus, stress, hirm, halb tuju, südamepekslemine, peapööritus, loidus jne.
Inimesed, kellel esineb neid sümptomeid on alanenud-tervise seisundis.
Kas alanenud-tervise seisund on avastatav? Vastus on jah
Inimkeha poolt väljaantud elektromagnetiliste lainete signaalid väljendavad inimkehale iseloomuliku
seisundit ja väljaantud elektromagnetiliste lainete signaalid on erinevad sõltuvalt organismi
erinevatest tingimustest, nagu tervislik seisukord, alanenud-tervis, haigused jne. Kui me suudame
avastada(kindlaks määrata) neid konkreetseid elektromagnetiliste lainete signaale, saame
määratleda keha tervisliku seisukorra ja ka elu.
Tulevik, kogu Tervise seisukorra diagnoosimises, on saabunud ... mitteinvasiivne testimine
rakutasandil Quantum Magnetic Resonance Analyzer (QMRA) asendab vajadust ultraheli,
tuumamagnetresonants- või radiograafia erinevate parimast tervisest kõrvalekallete avastamisel ja
aitab praktikutel kiiresti avastada tervisliku seisukorra muutumise põhjused. Samuti teha kasulikke
soovitusi, mis on abiks oma klientidele ja patsientidele.
Analüüs annab täiusliku ülevaate kliendi Tervislikust seisukorrast ilma vereanalüüsi või röntgenita. Ei
radiatsiooni, ei verd, ei mingit mõistatamist!
Esimene sihtmärk on põhjus. Peatage sümptomite ravimine, see ei eemalda põhjust.
Hoides lihtsalt sensorit oma peopesas, kogutakse minuti jooksul Teie tervise andmeid erinevatest
organsüsteemidest. See täiustatud elektrooniline süsteem kogub signaale inimrakkude magnetväljast
teaduslikuks analüüsiks ja selle abil võrreldakse iga
organit mahukas andmebaasis olevaga. Seega saab analüüsida ja määrata testitava isiku tervislikku
seisundit ja peamisi probleeme ning selle alusel tegutsemiseks esitada standardsed tervise rikete
vältimise soovitused.
Võim parema tervise saavutamiseks- see on teadmine ja see on Sinu käsutuses!
Saate soovitused 2 kuuks, kuidas oma seisundit tõhusalt korrigeerida paremuse poole!

Testi hind 20 eurot
Registreerimine testile kindlasti vajalik voluvoru@gmail.com või tel 5853 1062
Täpsem info vajadusel Veiko Lutsu 502 5122; veikolu@gmail.com

Kell 17 Terviseõhtu
Testid, programmid, Coral Club tooted
Kaasas näidised:
 Daily Health Pack;
 Alive kodu mittekeemia puhastusvahendid ja pesupesemiseks vajalikud tõhusad
vahendid;
 Coral Mine vesi;
 Keha- ja nahahooldus looduslikud vahendid;
 Kirjandus
Saab ka kohapeal osta kaasas olevaid tooteid või siis huvi korral tellida.

