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

Simplesmente ótimas v ibrações 

O MEDISEND®protect 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.

 Conexão através 
   da porta USB

MEDISEND®protect
Trabalhar tranquilamente no computador

Quase não é mais possível trabalhar sem computador, seja no escritório ou no lazer. Para quem 
não pode ficar sem usar, mas deseja ajudar seu corpo a não se influenciar pela radiação negativa, 
o MEDISEND®protect é a proteção ideal.

Cada vez mais, pessoas reagem sensivelmente à poluição elétrica, denominado „sensibilidade à 
poluição elétrica“. Uma carga constante de poluição elétrica pode causar diversos problemas. O 
MEDISEND®protect pode lhe ajudar a se fortalecer contra essas ondas perturbadoras.

O MEDISEND®protect parece um pendrive, sendo o menor aparelho de campo magnético no 
mundo. Ele cabe em portas de USB e, por isso, pode ser usado nos computadores. O diâmetro 
do seu alcance fisiológico é de aproximadamente 80 cm, assim você pode usufruir seu efeito 
gratificante tanto no seu laptop como também em todos os outros computadores. Ele também 
pode ser usado no carro ou em diversos outros aparelhos técnicos que possuem uma porta USB.

O MEDISEND®protect …
simplesmente é colocado em uma porta USB do seu computador/laptop e, a partir daí, gera um 
biocampo eletromagnético copiado da pura natureza. A partir do momento em que você começa 
a usar seu computador, você se encontra  automaticamente no campo que o MEDISEND®protect 
gera. O organismo se orienta nesse campo e não está sendo mais incomodado pelas ondas 
perturbadoras do computador.

gera permanentemente um campo eletromagnético natural com 7,8 Hz (valor principal do 
Espectro Frequencial Schumann). Obviamente o Espectro Frequencial Geomagnético também 
está sendo emitido. Para manter o MEDISEND®protect pequeno e maleável não foi instalado o 
gerador para as Frequencias Solares. Você encontra informações sobre as Frequências Schumann, 
Geomagnéticas e Solares no lado interno do folheto.

é modulado adicionalmente com a Frequência de 1,2 Hz (Frequência Nogier). Isso significa, 
que o campo eletromagnético de 7,8 Hz é interrompido com uma Frequência de 1,2 Hz. Essa 
Frequência tem um efeito benéfico em caso de sensibilidade à eletricidade.

recebe a eletricidade apenas através da porta USB – por isso não existe nenhum problema com 
os outros programas do usuário, versões diferentes do computador etc.

 Estimula capacidade     
     de regulação

Usar em:

 -  Sensibilidade à  
        eletricidade

 -  Dificuldade de 
     concentração durante   
     o trabalho no computador

  Fornece proteção  
    contra poluição elétrica 

 Campo Magnético   
     natural 
   permanente

 Ajuda em sensibilidade 
        à eletricidade



Simplesmente ótimas v ibrações 

Dados técnicos:

Frequências do  
campo magnético: 7,8 Hz - modulado com 1,2 Hz

Alcance fisiológico: 40 cm / Ø 80 cm 

Baterias: O abastecimento elétrico acontece  
 através de uma porta USB no seu  
 computador

Peso: 15 g

Tamanho: 7,0 x 2,0 x 1,2 cm 

Conteúdo: Aparelho em estojo de metal,  
 manual de uso

Garantia: 2 anos

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®protect
    Descanso para 
  seu corpo apesar 
      do trabalho 
   no computador

Ondas eletromagnéticas têm uma função 
fundamental para todos os seres vivos. Elas 
controlam e regulam „biofluxos“ do próprio corpo. 
Ao receber interferências permanentemente, através 
da poluição elétrica, circuitos de regulação biológicas 
sensíveis podem sofrer alterações. 

Modernos locais de trabalho estão repletos de 
fontes da poluição elétrica. Estamos rodeados por 
computador, laptop, Fax, telefone, copiadora e 
impressora e precisamos ficar à disposição a qualquer 
momento. Usamos fones de ouvido, smartphones 
e tablets, trabalhamos sob luz de Neon, usamos 
lâmpadas econômicas e há antenas para celulares 
próximo de nós. WLAN, UMTS e Bluetooth ajudam 
para transmitir dados rapidamente e estamos 
permanentemente online.

Muitas vezes, crianças e adolescentes ficam horas e 
horas em frente do computador, estão ligados no Chat 
paralelamente através do Smartphone ou estão usando 
telefone sem fio e, além disso, usam fone de ouvido para 
escutar constantemente música através do MP3-Player.

Através do MEDISEND®protect você ajuda seu corpo a 
se fortalecer contra esses fatores estressantes.

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

Faça seu pedido...
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