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CEPES-Laser®

  …3 kullanım biçimi sunar:

Kırmızı ışıklı lazer - Atımlı manyetik alan - Madde salınımı

…. Her bir bileşen kendi başına hissedilir etki gösterir. Ama her 
üç olasılığı da aynı anda kullanırsanız yüksek etkili sinerjik etkiye 
ulaşırsınız! CEPES-Laser® ile ulaşabileceklerinizi görünce 
sürprizle karşılaşacaksınız. 

CEPES-Laser® aynı anda sistemik ve lokal etkiler gösterir. 
Uzun vadede her türlü iğneli uygulamaya üstündür ve oldukça da 
ekonomiktir. 

Çok fonksiyonlu olması sebebi ile CEPES-Laser® çok geniş bir 
kullanım alanı sunar ve böylelikle dünyanın her yerinde pratisyenler, 
tamamlayıcı ve doğal tıp uzmanları, akurpuktur ve nöralterapistler, 
homeopatlar, KBB uzmanları, dişhekimleri, dermatologlar, genel 
hayvan tıbbı veterinerleri ve doğal terapistler, ortopedistler, fizyote-
rapistler ve psikoterapistler tarafından kullanılır. 

Dokunulmamış doğa gibi hissetmek!

CEPES -Laser®
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CEPES-Laser®
Çok yetenekli
Manyetik alanlı ve madde 
salınımlı lazer
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CEPES-Laser® lokal ve sistemik 
etkiler sunar!
CEPES-Laser® gerçekten  birden fazla  yeteneğe sahiptir 
ve en fazla nöralterapi uygulamalarından ve akupunkturda 
başarılıdır. Özellikle iğne yapılmaktan en az hoşlanan çocu-
klar ve yaşlılarda kesinlikle ağrısız ve tehlikesiz yumuşak 
lazer kullanımı ağız-, baş-, el-, kulak akupunkturunda vücut 
akupunkturunda, Head bölgelerinin, tetikleyici noktalar 
ve çakraların  tedavisinde, yara izlerinin giderilmesinde ve 
duygusal kilitlenmelerin çözülmesinde tercih edilir. 
Son olarak, diş hekimliğinde ve spor tıbbı alanında da yara 
iyileştirilmesinde etkinliği küçümsenmemelidir. 

The CEPES-Laser® 

 Organizmanın biyoenerjik düzenleyici görevlerini hücre-
sel düzeyde tam isabetle uyarır. 
 İnsanın büyüme ve rejenerasyonunun idaresinden 
sorumlu olan biyolojik alanını uyarır. 
 Onarıcı güçleri destekler. 

Harici bilgilendirme tedavisi – 
Maddelerin dolaşıma sokulması
Fizyolojik nabız atımına sahip bir atımlı manyetik alanın 
organizmanın derinliğine girme etkisi çok büyüktür ve lazer et-
kisini destekler! Lazer bu durumda aslında sadece yol göstericidir. 
Manyetik alanın derinliği daha anlamlıdır. Vücuda yabancı ve 
vücudun kendisine ait biyolojik bilgilerin (örn. Homeopatik mad-
deler, ilaçlar, nozodlar, vücut kanı, alerjenler ve Bach çiçekleri) 
kullanılabilmesi için taşıma ve bilgilendirme yolunu sağlar. 
Bu yüzden taşıyıcı dalga olarak  manyetik alan yolu ile madde-
lerin frekans yelpazelerini  dolaşıma sokabilmek için CEPES-
Laser® içinde cam ampullerin alınabilmesi için vidalı bir yuva 
mevcuttur. Bu yuvadan aynı zamanda daha geniş deri alanlarının 
problemsiz tedavisinde lazer ışığının ışınlarının yayılması için 
de faydalanılır. Lazer ışının belirlemiş olduğu yönde manyetik 
alan sayesinde hedef organına bilgi ulaştırılır. Bu kapsamda 
bakıldığından CEPES-Laser® piyasade bildiğimiz lazerlerden 
çok daha anlamldır. 

Biyofotonik alanın titreşimle uyarılması
CEPES-Laser® ile tam olarak organizmanın biyoenerjik 
düzeyinde çalışırsınız. Akupunktur noktalarına yöneltilmiş lazer 
ışını, meridyenler (ışık ileticiler) yolu ile iletilir. Fizyolojik  nabız 

Tüm dünyada eşsiz!
Ok sembolüne dikkat ediniz(1)

Yalnızca Dr. rer. Nat. W. Ludwig, Tauberbischofheim 
Biyofizik enstitüsü tarafından geliştirilmiş manyetik 
alan cihazları doğanın dengesine uygun ve doğru oranda 
ayarlanmış elektromanyetik biyoalan üretirler (Yin-Yang 
Dengesi)64 esansiyel eser elementin frekans yelpazesi 
dünyada benzeri olmayan bir yöntemle üretilir. Bu yüzden 
satın alırken lütfen, uluslar arası bir tescil markası ve 
kalite mührü olan ok işaretini arayınız. 

Risk yok – CEPES-Laser®i test ediniz.
90 gün içinde paranızı geri ödemeyi garanti ediyoruz!
CEPES-Laser® İ 90 gün boyunca deneyebilirsiniz. 
Memnun kalmadığınız takdirde (sebep belirtmek zorunda 
değilsiniz) , bu süre içinde cihazı bize geri gönderiniz. 
Satış ücretini (taşıma ve nakliye ücreti hariç) size geri 
veriyoruz. Koşul : Cihaz hasarlı olmamalıdır. 

frekansında (9 Hz) atımlı bir manyetik alanın etki derinliği 30 
cm (yara izlerinde dikkat!) dir. Biyofotonik alanın titreşimli 
uyarısı ile lazer etkisini kesintisiz destekler. 
Organizmanın duyarlılık eşiğine ulaşabilmek için, büyük 
bir lazer performansına gerek yoktur. Bu nedenle CEPES-
Laser®in yalnızca 0.5 mW gücü tartıya çıkarması 
yeterlidir.

Avantajları:
• Asgari enerji tüketimi ile küçük ve kullanışlı
• TÜV denemesi gereksiz
• Kullanım sinyalleri sırasında maddeler üzerine 
 olumsuz etki göstermez.

Sipariş no:   105

Teknik bilgiler
CEPES-Laser® dalgalı 
bir kırmızı dalga boyu (or-
talama 650 nm) ve atımlı 
manyetik alan (9 Hz) ile 
çalışır. Performansı yaklaşık 
0.5 mW’tır. 1.5 V gücünde iki 
kalem pil (AAA tipi) ile çalışır. 
Piller 10s süren yaklaşık 10000 
kullanım için yeterlidirler. 
Ağırlık : yakl. 50 g
Büyüklük : 15x25x115 mm

Ambalaj içeriği
lazer ve piller, deri çanta, 
bir cam ampul için vidalı 
yuva şeklinde muhafaza alanı, 
bir cam ampul, kullanım 
kılavuzu.

Garanti 
2 yıl


