
Simplesmente ótimas v ibrações 

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

O MEDISEND® 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.

MEDISEND®

Nosso menor Aparelho de Campo Magnético portátil
O MEDISEND® lhe oferece diversos programas para usar em dificuldade de concentração, fadiga, 
sensibilidade ao tempo, problemas de sono, sensibilidade à eletricidade etc. O diâmetro do seu 
alcance fisiológico é de aproximadamente 60 cm. 

Muitos dos nossos clientes chamam nosso MEDISEND® amorosamente de „O pequeno Ludwig“ 
e não querem mais viver sem ele. Ele é um companheiro de todo dia e pode ser carregado para 
todos os lugares nos bolsos de casacos, calças etc. 

O MEDISEND® foi o primeiro aparelho desenvolvido por Dr. Ludwig® com um campo magnético 
pulsante e já está no mercado há mais de 40 anos.

O MEDISEND® estimula e estabiliza a capacidade de regulação

Além de poder usar outras frequências , o MEDISEND® emite o valor principal da Frequência 
Schumann de 7,8 Hz (sinal Yang) e as Frequências Geomagnéticas (sinal Yin). 
Para poder manter o MEDISEND® pequeno e maleável  não foi instalado o gerador para as 
Frequências Solares. Você encontra as informações sobre as Frequências Solares, Schumann e 
Geomagnéticas na página interna desse folheto.

 

O MEDISEND®…
fornece nove programas/diferentes frequências, que você pode escolher conforme necessidade 
(veja tabela no verso). Para os programas Noite / Concentração / Dia / Fitness existem duas 
possibilidades de cada. Experimente e veja qual delas é mais agradável a você. 

desliga automaticamente depois de 30 minutos. Se você deseja aproveitar o efeito agradável 
por mais tempo sem precisar ligá-lo novamente (por exemplo, durante uma longa viagem de 
carro ou para poder se concentrar melhor no trabalho ou no estudo), você pode desativar o 
desligamento automático e seu MEDISEND® funciona ininterruptamente.

possibilita a transmissão de substâncias (homeopatia, Florais de Bach etc.) através de um porta-
ampolas adicional (trocando a tampa que faz parte do pacote).

          9 programas

      Desliga  
automaticamente  
ou funcionamento  
   ininterrupto

  Transmissão de 
      Substâncias

O pequeno Ludwig

   - Falta de 
              concentração

   - Fadiga

   - Sensibilidade ao tempo

   - Problemas de sono

   - Sensibilidade à  
                   eletricidade

Usar em:
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No. Frequência Exemplos de uso

O pequeno Ludwig

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.

MEDISEND®

1
2

3 Hz
4 Hz

  favorece o relaxamento e o sono
  ajuda no nervosismo e problemas de sono

3 1.2 Hz

 
  ajuda na sensibilidade à poluição elétrica
  estimula o relaxamento e a imunidade

4
5

7.8 Hz
8.2 Hz

   
  fornece força, favorece calma, equilíbrio e concentração
  7,8 Hz é o valor principal das Frequências Schumann e é    
  nossa „Frequência do Bem-Estar“ mais importante
  ligando o No. 4 (7,8 Hz) alimentos que contêm água podem   
  ser energetizados colocando o aparelho durante aproxima 
  damente um minuto ao lado do alimento.

6
7

10 Hz 
12 Hz

 
  estimula o Bem-Estar em geral
  ajuda na sensibilidade ao tempo, mal-estar durante viagens   
  e enjôo, vertigens, Jetlag etc.

8
9

20 Hz
33 Hz

  libera energia
  auxilia em casos de desânimo, cansaço, fadiga,  
  falta de energia etc. 

Noite

Sensibilidade à eletricidade

Concentração / Energetização

Dia

Fitness

Dados técnicos:

Frequências do  
campo magnético: 1,2 / 3,0 / 4,0 / 7,8 / 8,2 / 10 / 
 12 / 20 / 33 Hz

Alcance fisiológico: 30 cm / Ø 60 cm 

Baterias: duas baterias 1,5 V Tipo AAA

Peso: 52 g

Tamanho: 5,0 x 6,6 x 1,5 cm 
 (sem porta-ampolas)

Conteúdo: aparelho com baterias, tampa de 
 reposição com porta-ampola  
 integrado, três ampolas de vidro,  
 manual de uso 

Garantia: 2 anos

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

Faça seu pedido...

Obrigado
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