
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 METRONOM C  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.

         Espaço para
informação digitalizada

Com espaço para armazenar bioinformações
O METRONOM C é uma espécie de irmão gêmeo do nosso aparelho METRONOM solar. 
Através dos seus cinco programas, possui

 transmissão frequencial com função de Zapper
 33 Hz, estimulante
 7,8 Hz, harmonizador  
 3,0 Hz, calmante
 1,2 Hz para sensibilidade à eletricidade

exatamente as mesmas possibilidades funcionais que o METRONOM solar. Conforme a necessidade, 
é possível usá-lo, por exemplo, em falta de concentração, sensibilidade à eletricidade, fadiga ou 
para auxiliar num sono regenerador. 

Além das frequências citadas, o METRONOM C gera o valor principal das Frequências Schumann de 
7,8 Hz (sinal Yang) como também as Frequências Geomagnéticas (sinal Yin). O aparelho também emite 
as Frequências Solares. Mais informações em relação às frequências: Schumann, Geomagnéticas e 
Solares são encontradas dentro do folheto.

METRONOM C

O METRONOM C…
pertence à Geração C dos aparelhos de campo magnético da AMS. A diferença do METRONOM solar 
para o METRONOM C é que o METRONOM C possui um espaço para armazenar bioinformações 
digitais  em forma de substâncias singulares ou complexos (BIOWAVEs).

precisa  estar conectado com um aparelho grande da Geração C (MEDISEND super III / MEDISEND® 
super ou WAVE TRANSFER C) em combinação com o software AMScomsystem para usar esse espaço 
de armazenamento. Estes aparelhos grandes estão sendo usados por terapeutas.

transmite, apertando um botão, um dos seus cinco programas de informação digital armazenada 
(BIOWAVE em forma de substância singular ou complexa) através do campo magnético pulsante 
emitido. 

pode ser usado com o porta-ampolas instalado, igualmente como o METRONOM solar, para 
transmitir substâncias análogas, sem o uso da informação digitalizada. O campo magnético 
também pode ser usado como meio de transporte. 

Auxilia na capacidade 
    de regulação 
 e estimulação da 
imunidade através de 
  frequências e
       bioinformações.

Transmissão análoga  
e digital de substâncias 

   Combinação com
 aparelho grande e     
      laptop

Em caso de interesse, o proprietário do METRONOM C pode entrar em contato com 
Doris Wiegandt
E-mail:        dowie138@outlook.com
Celular/WhatsApp:   (11) 99211.8945 
para receber sua BIOWAVE individual gravado no seu METRONOM C.
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Simplesmente ótimas v ibrações 

Dados técnicos:

Frequências do  
campo magnético: 1,2 / 3,0 / 7,8 / 33 Hz and  
 frequency scan from 1000 - 1 Hz

Alcance fisiológico: 40 cm / Ø 80 cm 

Bateria: bateria de bloco 9 Volt

Peso: 127 g

Tamanho: 2,5 x 7,6 x 11 cm 
 (sem porta-ampolas)

Conteúdo: aparelho com bateria,  
 porta-ampolas, três ampolas de  
	 vidro,	fita	elástica	com	velcro,	 
 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.

METRONOM C
Transmissão frequencial 
  pela função de Zapper 
e espaço para armazenar 
   bioinformações

Frequência     Exemplos de uso

          Terra

 

libera energia
auxilia em desânimo, cansaço, fadiga, falta de energia

   Madeira

favorece o relaxamento e o sono, ajuda em nervosismo e 
dificuldade	para	dormir

Programa básico

Estimulante

Equilibrador/harmonizador

Calmante/relaxante

Sensibilidade à eletricidade
ajuda em sensibilidade à poluição elétrica 
estimula	o	relaxamento	e	a	imunidadeÁgua

Metal
3,0 Hz

estabilização e harmonização do organismo 
apoio ao sistema imune
função de Zapper através das harmônicas até gama MHz

Transmissão 
frequencial  
1000 - 1 Hz

Fogo

Símbolo e Ele-
mento Chinês

33 Hz

7,8 Hz 
Valor principal 
da Frequência 

Schumann

1,2 Hz

estimula	o	relaxamento,	harmonização	e	concentração
a Frequência Schumann é nossa „Frequência do Bem-Estar“ 
mais importante 
energetização	de	alimentos	que	contêm	água,	colocando	o	
aparelho aproximadamente um minuto ao lado do alimento

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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