Para fazer jus à legislação informamos: A terapia do campo magnético não está reconhecida cientificamente e nem pela medicina convencional.

Simplesmente ótimas vibrações

Nosso Bestseller

CEPES-Laser®
Usar em:
- pontos de acupuntura
- Meridianos
- áreas na pele
- Chakras
- cicatrizes e muito mais

O único Laser com Campo Magnético pulsante
e transmissão de substâncias
Muitos conhecem e amam seu CEPES-Laser® há mais de 20 anos – ele é indispensável em muitos
consultórios, na pequena farmácia da família e na bolsa.
O feedback dos nossos clientes mostrou-nos seus desejos e o que poderíamos melhorar.
Obviamente o novo CEPES-Laser® continua com a combinação já aprovada:
Luz vermelha
Campo magnético pulsante
Transferência de informação e transmissão de substâncias

O CEPES-Laser®...

Luz de laser
vermelha
Campo Magnético
com três frequências

trabalha com a luz do lazer vermelha. O diâmetro do raio pode ser ajustado através de um
botão para aproximadamente 0,7 ou 0,2 cm.
gera um campo eletromagnético pulsante.
Você pode escolher três frequências diferentes:
7,8 Hz – frequência Schumann – comprovada como frequência harmonizadora
33 Hz – para estimular, por exemplo, tonificar um ponto de acupuntura
3,0 Hz – relaxante, por exemplo, para sedar um ponto de acupuntura

Luz permanente
ou piscante

possui duas variações de ajustes:
luz permanente com um campo magnético pulsante contínuo
luz e campo magnético serão interrompidos (função pisca-pisca) na frequência de 1,2 Hz
(frequência Nogier)

Aplicação e indução
de substâncias

pode ser usado em pontos de acupuntura, meridianos, áreas na pele, Chakras, cicatrizes etc.
Você pode trabalhar exclusivamente com a frequência escolhida ou aproveitar o furo no aparelho para colocar uma ampola para transmitir uma substância. Assim, a informação de um
remédio homeopático ou de outras substâncias podem ser transmitidas. Para essa transmissão
aconselha-se usar o campo magnético pulsante.

Com adaptador
na ponta

Possui um adaptador de aço nobre na ponta para poder posicioná-lo melhor nos pontos de
acupuntura. Além disso, ajuda muito chegar na pele de animais peludos.

O CEPES-Laser® não é um produto medicinal conforme a lei de produtos medicinais. Ele somente pode influenciar a capacidade de regulação e, por isso, não está indicado em tratamentos e alívios de enfermidades.

Simplesmente ótimas vibrações

CEPES-Laser®
Múltiplo uso
Pessoas de todas as idades, bem
como os animais – todos respondem
muito bem ao tratamento com o
Softlaser, que é indolor e sem perigo.

Dados técnicos:

S u a va n t a g e m

A luz vermelha do laser penetra aproximadamente
2 cm no corpo. O campo magnético pulsante que
corre paralelamente possui um alcance fisiológico de
30 cm.

Frequências do
campo magnético:

3,0 / 7,8 / 33 Hz

Intensidade do
campo magnético:

0,9 µTesla

Baterias:

duas baterias 1,5 V tipo AAA

Peso:

83 g

Tamanho:

1,8 x 3,4 x 15,7 cm

Conteúdo:

Laser com baterias, adaptador
na ponta, estojo, três ampolas
de vidro, manual de uso

Garantia:

2 anos
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- Não precisa de certificação
Não precisa usar óculos de proteção
Menor preço em comparação com outros
laser mais potentes

comprimento de onda vermelha
flutuante λ = 650 nm		
p ≤ 1 mW (Laser classe 2 conforme DIN EN 60825-1: 2008-05)
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Por isso, também decidimos que o novo modelo
possui somente ≤ 1mW.

Luz de laser:

CO2 neutral gedruckt

Você sabia que a profundidade da penetração da luz
de laser não depende da intensidade, mas apenas do
seu comprimento de onda?

		

Você reconhece os aparelhos desenvolvidos pelo
Dr. W. Ludwig® no símbolo da seta. Este símbolo
representa a geração de um biocampo eletromagnético
copiado da pura natureza. O espectro frequencial
dos 64 oligoelementos essenciais importantes para
a vida está sendo gerado através de um processo
mundialmente único.

Faça seu pedido..
por telefone: 0055 11 3755.1042
		
0055 11 99211.8945 (WhatsApp)
ou por e-mail: dowie138@outlook.com

O b r ig a d o
Informamos expressamente que essas informações servem estritamente para profissionais especializados. O uso de campos magnéticos pulsantes não está reconhecido pela medicina convencional.

