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LISTA DE PREÇOS
Válida a partir de 01.12.2021
Pedido
No.

Aparelhos pequenos

Preço em R$

100

MEDISEND®
protect

O MEDISEND®protect funciona através de qualquer porta
USB no seu computador. Ele gera um campo magnético
natural e complexo de 7,8 Hz. O espectro frequencial de
Schumann de 7,8 Hz está sendo modulado com a frequência
de 1,2 Hz. Essa frequência foi comprovada como
extremamente efetiva contra a poluição elétrica
(especialmente da radiação do celular). O alcançe efetivo do
MEDISEND®protect é aproximadamente 40 cm (diâmetro de
80 cm).
Simplesmente coloque seu MEDISEND®protect em uma porta
USB livre enquanto está trabalhando no computador. Ele
recebe a eletricidade apenas através da porta USB; por isso
não existe problema em relação a outros programas no seu
computador.

R$ 699.-

102

MEDISEND®

O MEDISEND® funciona com duas baterias tipo AAA e gera
sinais eletromagnéticos. Nove programas diferentes podem
ser escolhidos apertando as teclas. Escolhe entre 2
possibilidades de duração (desligamento automático depois
de 30 minutos ou funcionamento permanente). Conforme
necessidade você pode usar o MEDISEND® de forma
preventiva uma ou várias vezes por dia colocando o próximo
ao timo, em cima do lugar problemático ou no plexo solar.
Você pode fazer isso quantas vezes que quiser para cuidar da
sua saúde diariamente. Você pode ganhar energia, bem-estar
e vitalidade estimulando, estabilizando e harmonizando o
sistema nervoso vegetativo. Você pode ativar, fortalecer e
acelerar suas forças curativas naturais e ajudar na
desintoxicação do seu corpo.

R$ 1.999.-

103

METRONOM
solar

O METRONOM solar funciona com uma bateria de bloco de
9V e gera sinais eletromagnéticos. Existem cinco programas
diferentes que podem ser escolhidos apertando as teclas.
Escolhe entre 2 possibilidades de tempo (desligamento
automático depois de 30 minutos ou funcionamente
permanente). Conforme necessidade você pode usar seu
METRONOM solar de forma preventiva uma ou várias vezes
por dia colocando o próximo ao timo ou no plexo solar. Você
pode ganhar energia, bem-estar e vitalidade estimulando,
estabilizando e harmonizando o sistema nervoso vegetativo.
Você pode ativar, fortalecer e acelerar suas forças curativas
naturais e ajudar na desintoxicação do seu corpo.

R$ 3.499.-

Pedido Aparelhos pequenos
No.

104

105

MEDICUR®pro

CEPES-Laser®
com adaptador
na ponta

O MEDICUR®pro funciona com uma bateria de bloco de 9V e
gera sinais eletromagnéticos. Três programas (frequências em
Hz) podem ser escolhidos apertando a tecla respectiva
(vermelho/azul/verde). Os programas correspondem às três
situações básicas: “equilibrar” / “acalmar” / “estimular”.
O MEDICUR®pro pode ser usado até três vezes por dia
diretamente em cima ou próximo ao local problemático.
Obviamente você pode usar seu MEDICUR®pro de forma
preventiva porque ele restaura seu estado “biológico
normal”. Para isso, coloque seu MEDICUR®pro próximo ao
plexo solar.
Laser com campo magnético e possibilidade de transmitir
substâncias. Ele fornece três possibilidades de uso:
Laser de luz vermelha - campo magnético pulsante –
transmissão de substâncias. O efeito de cada componente
individual já foi comprovado. Usando as três possibilidades
simultaneamente você gera um efeito sinergético altamente
efetivo com o CEPES-Laser®.
Através de uma ampola de vidro no adaptador na ponta é
possível transmitir bioinformações endógenas e exógenas,
como remédios homeopáticos, Florais de Bach ou
informações como sangue ou saliva.
Você pode escolher três frequências diferentes:7,8 / 3,0 / 33
Hz – equilibrando, acalmando, energizando. Dessa forma é
possível não somente equilibrar como também sedar ou
ativar. Ele possui um adaptador na ponta para poder
posicioná-lo melhor nos pontos de acupuntura.

Preços em R$

R$ 2.799.-

R$ 3.989.-

O MEDICUR®color funciona com uma bateria de bloco de

106

MEDICUR color
®

107

METRONOM C

108

CEPES-Laser®
Vario

9V e gera um sinal eletromagnético altamente complexo.
Além do espectro das Frequências Schumann e
Geomagnéticas, o MEDICUR®color também produz o
espectro das frequências FM das sete cores da luz do Sol
natural que pode ser escolhido apertando as teclas.
Conforme necessidade você pode usar seu MEDICUR®color de
forma preventiva uma ou várias vezes por dia colocando o
próximo ao timo ou no plexo solar. Ele desliga
automaticamente depois de 30 minutos.
Bem-estar geral através de Frequências Solares e sinais
eletromagnéticos pulsantes. Ele tem as mesmas funções
como o METRONOM solar. Além disso, ele possui um espaço
para uma assim chamada BIOWAVE.
Para usar esse espaço você precisa o MEDISEND®super C ou o
MEDISEND®super III ou o WAVE TRANSFER C com Laptop e
AMScomsystem.
Laser com campo magnético e possibilidade de transmitir
substâncias. Pulsação ajustável da luz de Laser com “onda
continua” e 1,2 Hz (Frequência “Nogier”). O uso é o mesmo
como o CEPES-Laser® mas ele pode ser conectado com os
aparelhos grandes MEDISEND®super, MEDISEND®super C e
MEDISEND®super III e funciona com todas as frequências
ajustáveis.

R$ 4.199.-

R$ 4.129.-

R$ 4.199.-

Pedido Aparelhos grandes:
No.

201

MEDISEND®
super

204

MEDISEND®
super C

205

MEDISEND®
super III

Eficiência:
Biofotons e campos magnéticos alternados são os processos
mais elementares no organismo humano. Eles controlam
todas as atividades celulares através de efeitos da atividade da
ressoância biológica e geram a base da autoregulação
bioenergética.
O MEDISEND®super gera campos magnéticos alternados.
Dessa forma ele gera efeitos de bioressonância e pode
estimular processos regulativos e ativar as forças de autocura
do organismo.
Detalhes técnicos:
Com o MEDISEND®super você tem um sistema multifuncional.
Ele combina o campo magnético pulsante, bioressonância e a
regulação em um único aparelho. Ele amplia seu programa
terapêutico e com certeza vai estabelecer uma base para um
conceito terauêutico de sucesso. Através dos eletrodos de
mão e do MEDICUP você consegue acessar a bioinformação
do paciente e/ou transmitir informação de substâncias
inclusive substâncias homeopáticas.
Com conexão interface para o CEPES-Laser®Vario.
O MEDISEND®super C possui as mesmas funções como o
MEDISEND®super. Além disso, ele tem um interface digital de
dados e você pode conectá-lo (opcional) com o Software
AMScomsystem/AMStestmodul.
Ele também possui a conexão de interface para o CEPESLaser®Vario.
A grande diferênça entre o MEDISEND®super e o
MEDISEND®super C: Você tem DOIS Outputs magnéticos para
conseguir uma terapia ainda mais efetiva.
Os indutores direcionais geram um campo magnético
extremamente efetivo. Com o MEDISEND®super III você pode
ajustar duas frequências diferentes que são moduladas em
cima do espectro frequencial natural.
Além disso, você pode escolher frequências individuais:
Qualquer frequência individual entre 1 Hz e 1000 Hz (com
harmônicas até 1.000.000 Hz) ou a escolha entre dois
programas modelo. Nestes programas as frequências descem
de 1000 Hz até 1 Hz, repetitivamente.
Existem 150 tratamentos diferentes baseados nas longas
experiências empíricas de Dr. Ludwig no Instituto de Biofísica
em Weikersheim (Alemanha) em colaboração com mais de mil
terapeutas.
O Input simétrico bipolar possibilita uma transmissão
praticamente livre de interferências e um Input de
bioinformações / bioressonância endógenas e exógenas.
Bioinformações do corpo do paciente podem ser recebidas
através de dois eletrodos de mão e do MEDICUP (opcional
extra) e devolvidos para o corpo através do campo magnético.
Ele possui tanto o interface para a conexão com o CEPESLaser®Vario como também para a conexão com o Software
AMS- comsystem/AMStestmodul.

Preços em R$

R$ 29.400.-

R$ 34.300.-

R$ 95.200.-

Pedido Aparelhos grandes:
No.

Preços em R$

203

COLOR-Punctur

Combinação de luz colorida, eletroacupuntura e acupuntura
magnética. Você pode usá-lo incluindo a terapia informativa
exógena e endógena (“bioressonância”). Um eletrodo de mão
está incluído.

208

WAVE
TRANSFER

Transmissão e duplicação de frequências de substâncias sem
poluição elétrica. (no preço está incluído 2 MEDICUPs
pequeno).

R$ 14.210.-

210

WAVE
TRANSFER C

Transmissão e duplicação de frequências de substâncias sem
poluição elétrica. Agora disponível com data interface digital
(sem MEDICUPs, sem Laptop / AMScomsystem).

R$ 31.395.-

902

Communicação e plataforma de controle para todos os
AMScomsystem +
AMStestmodul incl. aparelhos da geração “C” com capacidade de data interface
digital: MEDISEND®super C, MEDISEND®super III, WAVE
Laptop and WIN 7
TRANSFER C e METRONOM C

R$ 60.830.-

R$ 18.130.-

BIOWAVE
Pacote básico

Mistura básica de patogêneos (bactérias, fungos, parasitas,
vírus e vermes), contaminações, miasmas, remédios
veterinários, Florais de Bach.
Mais de 300 BIOWAVEs

920

BIOWAVE
Pacote I

Mixtura de remédios homeopáticos e fitoterápicos, sistemas
orgânicos, pedras e Sais de Schüssler.
Mais de 600 BIOWAVEs.

R$ 4.200.-

930

BIOWAVE
Pacote II

Material Odontológtico
Mais de 200 BIOWAVEs

R$ 1.680.-

940

BIOWAVE
Pacote III

Bactérias
Mais de 1,000 BIOWAVEs

R$ 7.560.-

950

BIOWAVE
Pacote IV

Vírus, fungos, vermes
Mais de 700BIOWAVEs

R$ 5.040.-

960

BIOWAVE
Pacote V

Toxinas do meio ambiente
Mais de 500 BIOWAVE´s

R$ 2.520.-

970

BIOWAVE
Pacote VI

Preparados de órgãos
Mais de 1,100 BIOWAVEs

R$ 6.300.-

980

BIOWAVE
Pacote VII

Nosódios específicos
Mais de 1,300 BIOWAVEs

910

R$ 2.520.-

R$ 7.560.-

Pedido Accessórios
No.

Preços em R$

MEDICUP,
pequeno,
Recipiente
Bipolar

Graças ao recipiente bipolar, substratos e bioinformações (por
exemplo, remédios homeopáticos ou fitoterápicos como
também nosódios, o próprio sangue do paciente, alergêneos,
ou Florais de Bach) podem ser transmitidos.
Altura 7 cm / 2.8 inches, diâmetro 5.5 cm / 2.2 inches

R$ 2.240.-

503

Par de
eletrodos de
mão

Bioinformações do corpo do paciente podem ser obtidas
através dos eletrodos de mão e transmitidas de volta para o
corpo através do campo magnético.

R$ 1.400.-

504

MAGNETOPoint

Para tratamento de áreas pequenas.
.

501

505

MAGNETO-Anel Para tratamento de áreas grandes. Indicado especialmente

para o uso veterinário em, por exemplo, cavalos. Já incluído
no sistema do MEDISEND®super III system.

506

– já incluído no MEDISEND®super e
MAGNETO-Laço Aplicador terapêutico
®

509

512

517

R$ 4.200.-

MEDISEND super C

R$ 2.940.-

Par de
aplicadores
para animais

Para tratamento em animais – equivalente aos eletrodos de
mão.

R$ 1.960.-

Porta-ampola

Para colocar ampolas para a transmissão de substâncias. Pode
ser montado nos aparelhos pequenos MEDICUR®pro,
MEDICUR®color, METRONOM solar e METRONOM C.

Ampolas de
vidro

Para a transmissão de informações – uso, por exemplo, para
sangue, saliva ou remédios homeopáticos.

Par de cabos de
extensção

R$ 84.-

R$ 133.(50 pcs)

R$ 35.-

(50 pcs. ou 10 psc.)

518

R$ 630.-

(10 pcs)

Para o aplicador veterinário, para longa distância. Ótimo para
o tratamento de animais grandes como cavalos e gado.

R$ 560.-

528

530

523

525

Ponta para o
CEPES®-Laser

Produzido de aço inoxidável para poder posicioná-lo melhor
nos pontos de acupuntura. Além disso ajuda para chegar
melhor na pele de animais peludos.

Maleta de
alumínio
resistente ao
choques

Para o MEDISEND®super MEDISEND®super C e COLORPunctur. Muito prático para tratamento a domicílio.

spring-time®420 Tratamento de água com osmose inversa e energização de
acordo com Dr. Ludwig.
pro

Filtro de reposição com dois componentes:
Prefilter for
Carbono de sedimentação e ativado.
spring-time®420 Trocar Filtro a cada 6 meses.
pro

702

Ecotensor Vario Instrumento de teste com punho de curtiça. Ajuda no trabalho

704

Tensor Dobrável Tensor dobrável para testes de frequências e substratos.

mais preciso. O cumprimento da antena banhado em ouro
pode ser ajustado.

R$ 168.-

R$ 770.-

R$ 15.990.-

R$ 399.-

R$ 549.-

R$ 279.-

703

Scanning sensor O scanning sensor pode ser conectado com o Ecotensor Med
plus para tocar na substância a ser testada.
Ele facilita o trabalho com o tensor.

R$ 175.-

As três normas biológicas / terapia de Campo Magnético
A Terapia com um grande Futuro
Os aparelhos terapêuticos de campo magnético desenvolvidos pelo Dr. rer. nat. Wolfgang Ludwig, conhecido
internacionalmente, emitem sinais eletromagnéticos, biologicamente ativos que correspondem e imitam o ambiente
eletromagnético natural da Terra. Três tipos de sinais bioenergeticamente ativos estão presentes no ambiente natural da
Terra: Frequências Schumann, Frequências Geomagnéticas e Frequências Solares.
Frequências Schumann
A cerca de 100 quilômetros acima da superfície, a Terra é cercada pela ionosfera. O vasto espaço entre a ionosfera e a
superfície da Terra atua como se fosse uma enorme caixa de ressonância eletromagnética (como a caixa de som de um
instrument musical). Essas ondas eletromagnéticas de ressonância são conhecidas como Frequências Schumann,
denominado assim pelo nome do seu descobridor, o físico W.O. Schumann. A onda básica (primeira harmônica) tem uma
frequência de 7,8 Hz. Exatamente a mesma frequência está presente no centro de controle principal do cérebro humano, o
hipocampo / hipotálamo.

Frequências Geomagnéticas
A crosta terrestre contém 64 elementos que são vitais, os assim-chamados oligoelementos. Cada um desses
oligoelementos possui características vibratórias próprias. O campo magnético da Terra está sendo influenciado /
modulado por essas vibrações, sendo que a modulação resultante é conhecida como Frequências Geomagnéticas.
A crosta terrestre contém o mesmo material mineral essencial vital que também existe nos corpúsculos do glóbulos
vermelhos dos seres humanos. A relação é quase a mesma.
Importante! Somente os aparelhos terapêuticos de campo magnético desenvolvidos pelo Dr. rer.
nat. W. Ludwig produzem um campo eletromagnético biologicamente ativo copiado da pura
natureza. As frequências dos 64 oligoelementos essenciais vitais são produzidas de forma única.
Cada um dos nossos aparelhos terapêuticos de campo magnético contém uma antena especial
que emite essas frequências através de uma bobina. Por isso, procure o símbolo da seta.É uma
marca internacional e prova de alta qualidade.

Faça seu pedido...
Contato: Doris e Alexandra Wiegandt
Telefone: 11 99211.8945 / 11 99873-9233
E-mail: dowie138@outlook.com / alewiegandt@hotmail.com

