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Dokunulmamış doğa gibi hissetmek!

MeDISeND®
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MeDISeND®

 …30 yılı aşkın zamandır mevcut. Dünyadaki en küçük atımlı 
manyetik alan cihazıdır ve binlerce memnun kullanıcı tarafından 
“küçük Ludwig” lakabı ile anılır.  

 …Bozulmamış doğaya benzer şekilde elektromanyetik bir 
biyoalan üretir. Gündüz ve gece boyunca “biyolojik dengenizin” 
korunmasını sağlar, organizmanızın dengesizliğini düzeltir ve uyum 
içinde çalışmasını sağlar, gerginliğinizi alır ve rahatlık verir.

 …Örneğin elektroduyarlılık, hava koşullarına duyarlılık, 
dikkat eksikliği, halsizlik, ve uykuya dalma problemlerinin önüne 
geçmek için dokuz program sunar.

 …Maddelerin (örn. Homeopatik maddeler ve Bach çiçekleri) 
salınımı için bir mikroişlemci ve ampul saklama alanı içerir. 

 …Dayanıklıdır ve bekletmez ve bir kibrit kutusundan fazla 
büyük değildir. 

MEDISEND®
“ Küçük Ludwig”
- sürekli koşucumuz.
Ceket cebinde gevşeme ve rahatlık.

...Günlük yaşamın uyumsuzluklarına karşı!

Şimdi YENİ! 
   M“zamanlayıcı fonksiyonu ile” !
“Otomatik kapanma zamanı”nı (30 dakika) devre dışı bırakabilirsiniz 
ve MeDISeND® iniz “sürekli çalışır” hale gelir.



Fonksiyon – Kullanım
MeDISeND® pille (iki ticari pil/ AAA tipi) çalışarak elek-
tromanyetik sinyaller yayar. Bir basma tuşu yardımı ile dokuz 
farklı programdan biri seçilir. Hangi programı seçebileceğinizi 
tablo gösterir. 

MeDISeND® inizi gereksiniminize göre günde bir kez veya 
daha sık tercihen timus bezi, şikayetiniz olan alan veya solar 
pleksus yakınına yerleştiriniz. Böylelikle günlük sağlığınıza 
katkıda bulunursunuz. 

Vejetatif sinir sisteminin uyarılması, sabitlenmesi ve har-
monizasyonu (uyumlu hale getirilmesi) ile enerji, rahatlık 
ve canlılık kazanırsınız. Bağışıklık sisteminizi aktive eder, 
kuvvetlendirir ve hızlandırırsınız ve vücudunuzun atık mad-
delerden kurtulmasını desteklersiniz. 

 

Harmonik salınımlar kendinden 
düzenlemeyi uyarırlar !
Piyasadaki tüm diğer cihazlardan farklı olarak 
MeDISeND® şu harmonik salınımları yaratır:
Schumann frekansı – YANG sinyali :
Yerkabuğu/ıyonosfer sisteminin kendi regülasyonu 
Jeomanyetik frekanslar – YIN sinyali:
64 eser elementin kendi frekanslarını kullanarak yerküre 
manyetik alanının modülasyonu
Şimdi YENİ! Özel geliştirilmiş renkli bir tabela ile 
sizin için doğru programı/ayarı (hz olarak atım frekansı) 
seçmeniz daha kolay.

Dünyada eşi yok !   
Ok işaretine dikkat ediniz! 

NYalnızca 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. 

Risk yok – MeDISeND® i test ediniz.
90 gün içinde paranızı geri ödemeyi garanti ediyoruz!
MeDISeND® 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 

Teknik bilgiler
Fizyolojik etki alanı: 
yaklaşık 30 cm
Ağırlık: 52 gr
Büyüklük: 50x66x13 mm  
(ampul deposu hariç)

Ambalaj içeriği 
Pillerle (iki ticari pil/ AAA 
tipi) birlikte MeDISeND®; 
ampul deposu/cam tüp mon-
te edilmiş ikinci bir destek; 
detaylı kullanım kılavuzu

Resim

Garanti 
2 yıl.

Sipariş no:  102

MeDISeND®

P/ T

©
 Co

py
rig

ht
 by

 AM
S /

 St
an

d 0
3-

08
 / 

ww
w.

ah
a-

de
sig

n.d
e

AMS GmbH 
ADVANCED 
MEDICAL SYSTEMS 
 
Fon +49 79 34 / 99 34 89-0
Fax+49 79 34 / 99 34 89-44

Hauptstr. 26 
D-97990 Weikersheim
GERMANY
info@ams-ag.de 
www.ams-ag.de


