
Produkt WINALITE využívajúci  
BIO - WAVE HEALTH MANAGEMENT SYSTEM 

 

BIO – WAVE bandáž zápästia  

        &          bandáž kolena 

 



1. BANDÁŽ   ZÁPÄSTIA 

  Výrobok je určený pre komplexnú fyzioterapiu   
  prostredníctvom    

•  termoterapie (FIR) 
•  terapie účinku aniónov 
 

 

• zároveň je bandáž účinnou ochranou pri 

cvičení a pohybe 
 

•  Vyrobené z vlákien, ktorá sú schopné vytvárať infračervené spektrum a 
uvoľňovať anióny 
•   Sú charakteristické tiež vysokou pružnosťou, jemnosťou textúry, vytvárajú 
pocit pohodlia, dobre priliehajú k telu. 



Usporiadanie meridiánov a kolaterálnych ciev  

v oblasti zápästia: 

   Zápästie je dôležitou časťou ľudského tela.  

   Cez zápästie vedú dôležité kolaterálne cievy  

   a sú tu umiestnené mnohé dôležité   

   akupunktúrne body, ako sú napr. TE7 Huizong  

    ( Convergence and Gathering) a TE5 Waiguan  

   (Outer Pas)s na dráhe 3 žiaričov, či SI6  

   Yanglao (Nursing the Aged ) dráhy tenkého  

   čreva. 

Podľa tradičnej čínskej medicíny, bandáž zápästia, vyrobená na základe 

najmodernejších technológií, s využitím nových funkčných materiálov s 

termoterapiou, s lúčmi ďalekého infračerveného žiarenia FIR (far) 15 –

 1000 µm, aktivuje obeh energetických kanálov, vplýva v oblasti zápästia na 

akupunktúrne body, čo prispieva k otvoreniu meridiánov, odstránenie 

krvnej stázy, patogénneho vetra a vlhkosti z tela. 

http://www.wikina.cz/a/Bod_TE7
http://www.wikina.cz/a/Bod_TE5
http://www.wikina.cz/a/Bod_SI6


Cieľová skupina používateľov 

  

•   ľudia trpiaci bolesťami v kĺboch zápästí,   

•   ľudia s ochorením hydrarthrosis,  

•   ľudia s reumatoidnou artritídou,  

•   ochrana pri cvičení a pohybe 

 



2. BANDÁŽ   KOLENA 

               Výrobok je určený pre komplexnú     

   fyzioterapiu prostredníctvom  

   

•  termoterapie (FIR) 

•  terapie účinku aniónov 

•  magnetoterapie 

•   zároveň je bandáž účinnou ochranou pri 

cvičení a pohybe 

 

• Magnetoterapia – 6 magnetov umiestnených v bandáži vytvára silné 

magnetické pole. Skonštruované tak, aby siločiary medzi severným a južným 

pólom magnetov umožňovali hlboký prienik lúčov do kolena. 

• Vyrobené z vlákien, ktorá sú schopné vytvárať infračervené spektrum (FIR) a 

uvoľňovať anióny 

•   Sú charakteristické tiež vysokou pružnosťou, jemnosťou textúry, vytvárajú 

pocit pohodlia, dobre priliehajú k telu, zabraňujú podvrtnutiu 



Usporiadanie meridiánov a kolaterálnych ciev  

v oblasti kolena 

   Nohy sú najdôležitejšou časťou pohybového  

   ústrojenstva človeka, obzvlášť kolená sú kľúčovým 

   prvkom mechaniky pohybu. Polovica meridiánov 

   ľudského tela prechádza práve tadiaľto, sú tu dôležité 

   akupunktúrne body, ako sú napríklad ST36 Tsusanli  

   (Leg Three Li) z dráhy žalúdka, GB34 Yanglingquan 

   z dráhy žlčníka, na ktorý pôsobíme v prípade žltačky, 

horkej chuti v ústach, pri pocite nadúvania a bolesti v hornom kvadrante, zníženej 

chuti do jedla, nevoľnosti, vracaní, brušnej distenzii, ST35 Dubi (Calf's Nose) z dráhy 

žalúdka, BL40 Weizhong (Bend Middle), z dráhy močového mechúra, ktorý môže byť 

použitý v liečbe všetkých ochorení chrbta a pásu 

 

Podľa tradičnej čínskej medicíny, chrániče kolien, vyrobené na základe 

najmodernejších technológií , s využitím nových funkčných materiálov s 

termoterapiou, s lúčmi ďalekého infračerveného žiarenia FIR (far) a magnetoteraopiu 

aktivujú obeh energetických kanálov, vplývajú v oblasti kolena na akupunktúrne 

body, čo prispieva k otvoreniu meridiánov, odstráneniu krvnej stázy, patogénneho 

vetra a vlhkosti z tela a znižovaniu negatívnych účinkov klimatických faktorov.  

http://www.wikina.cz/a/Bod_ST36
http://www.wikina.cz/a/Bod_GB34
http://www.wikina.cz/a/Bod_ST35
http://www.wikina.cz/a/Bod_BL40


Návod na použitie Princíp magnetického účinku  

v nákolenníku 

 

Cieľové skupiny: 
•   ľudia trpiaci bolesťami kolenných kĺbov 
•   ľudia s ochorením hydrarthrosis,  
•   ľudia s reumatoidnou artritídou,  
•   ochrana pri cvičení a pohybe 

 

Upozornenie: Tento výrobok by mal byť používaný s opatrnosťou u tehotných žien a 

počas menštruácie a u ľudí s ťažkými zraneniami a silným krvácaním 

 

Kontraindikácie: 

Ľudia so srdcovým zlyhaním ťažkej formy, s implantovaným kardiostimulátorom a 

ľudia s nádorovými ochoreniami 

 

 



Veľkosti, množstvo v 1 sete 

1 set  (50BH)  obsahuje   
2 nákolenníky a 2 bandáže zápästia 

 

 veľkosť nákolenník Bandáž zápästia 

S 310 x 135 ± 5 (mm) 100 x 80 ± 5 (mm) 

M 330 x 150 ± 5 (mm) 100 x 85 ± 5 (mm) 

L 350 x 135  ±5 (mm) 100 x 90 ± 5 (mm) 

XL 370 x  180 ± 5 (mm) 100 x 95 ± 5 (mm) 

Odporúčanie: 

Predmety, ako sú mobilné telefóny, hodinky, čipové karty a pod., ktoré 

môžu byť magnetickým poľom ovplyvnené, musia byť od nákolenníka v 
dostatočnej vzdialenosti (bezpečná vzdialenosť 30 cm) 



Energetické spektrum automaticky 

vyžarované ľudským organizmom 

Bio-pole 



Aktivujte svoje bunky, vráťte späť svoje zdravie 

Aby sa zlepšilo vaše zdravie 

od základu: 

1. posiľnite metabolizmus, 

 

1. zlepšite regeneračnú 

schopnosť tkanív a 

 

1. podporte imunitný 

systém. 

Rezonančná absorbcia:  Hydrónová rezonancia 

Tepelné efekty 



Dobré zdravie, lepší život 
Bio-wave Health Management System 

Produktová prezentácia Winalite 



Magnetizmus - poklad pre zdravie ľudí 

Vzduch, voda, slnečné žiarenie a 

magnet sú 4 neodmysliteľné elementy 

pre udržanie života na zemi. 

Človek žije v centre spektra medzi 0.35 a 

0.7GS geomagnetického poľa, na základe 

ktorého sa formuje jeho biologické magnetické 

pole. 

Novonarodené bunky sú obklopené 

najsilnejším magnetickým poľom, zatiaľ čo 

staré bunky vytvárajú tvar trojuholníku s 

menším počtom magnetov. 

Denná aktivita človeka závisí aj od stabilného 

magnetického poľa tela. 



Magnetizmus : 

1.zmierňuje bolesť, 

2.lieči zápaly, 

3.ukľudňuje nervy, 

4.redukuje opuchy a 

5.má významný vplyv na kanály 

krvného systému. 

 

Inými slovami, ľudia 

nemôžu bez magnetizmu žiť. 

Moderná medicína – lepšie pochopenie bio magnetizmu 



Infračervené žiarenie - lúče života 

Dlhovlnné       (ďaleké)       infračervené 

žiarenie  je  druh  elektromagnetického 

vlnenia so silnými radiačnými lúčami, 

ktoré    je    nevyhnutnou    živinou    pre 

človeka a zvieratá na zabezpečenie ich 

rastu a prežitia. 

Prospešná   vlnová   dĺžka   je   4   až   14 

mikrónov. 

Lúče  s  vlnovou  dĺžkou  medzi  8  -  12 

mikróna  môžu  byť  adsorbované  telom 

najľahšie,  pretože  tieto  vlny  rezonujú 

s telom harmonicky. 



Anióny – zodpovedajú molekulám H3O2-, O2 a OH- 

vytvoreným v atmosfére ionizáciou 



Porovnanie koncentrácie aniónov v odlišnom prostredí 

Prostredie 

Pobrežie, prales, vodopád 

Les 

VViillllaaggee 

PaParkrk 

GGrereeen aarereaa iin 

tthee ssttrereeett 

OOffffiiccee iin cciittyy 

Koncentrácia aniónov 
(ks/cm3) 

Dedina 

Park v meste 

Kancelária v meste 

Predmestie 

Ulica  so zeleňou 



Moderná medicína preukázala, že: 

anióny môžu regulovať, starať sa a chrániť: 

1.dýchacie cesty, 

2.tráviaci systém, 

3.imunitný systém, 

4.endokrinné funkcie a 

5.kožu. 
Okrem toho môžu prispieť k eliminovaniu 

častíc prachu vo vzduchu a sterilizovať ovzdušie. 



Príjemné používanie  

 

www.slovenskowinaliteservis.sk 


