
Produkt WINALITE využívajúci  
BIO - WAVE HEALTH MANAGEMENT SYSTEM 

 

BIO – WAVE ponožky 
 



Dobré zdravie, lepší život 
Bio-wave Health Management System 

Produktová prezentácia Winalite 



Zdavie nôh: 

Bio-wave ponožky 

Bio-wave ponožky (čierne): 4 páry 

Bio-wave ponožky (biele): 1 pár 

Bio-wave podkolienky: 1 pár 

1 set obsahuje: 



Komponenty: 

Zmes vlákien FIR + Vysoko elastické vlákno 

 

Hlavné funkčné vlastnosti: 

 

 Priedušný dizajn, pohodlné, ľahké a moderné 

 

 Pozitívne účinky na časti nôh, podpora krvného obehu 

 
 

 Fyzioterapia, eliminácia únavy nôh 



1. Pohodlné, vysoko efektívne. 

2. Mäkké materiály sú odolné a 

ľahko sa nosia. 

Dizajn štruktúry produktu 

Farbené 

priadze 

Elastická Lycra 

Zmes vlákien FIR 

Produkt 
Veĺkosť (cm) 

Čierne 

Biele 

Podkolienky 

Zmes vlákien FIR 



Funkčné črty: 
1. Emituje špeciálne infračervené lúče 

2. Viaže na seba 99% škodlivých látok 

3. Účinne posilňuje imunitu kože a odstraňuje únavu 

4. Zvláčňujú pokožku, aby sa zabránilo prasklinám na nohách 

5. Udržujte nohy teplé, suché, prevzdušnené, vaše nohy sa nepotia a 

neomŕzajú 

6. Potláčajú zápach, sterilizujú baktérie, zvyšujú imunitu nohy, 

ošetrujú a chránia ich 

7. Môžu zlepšiť príznaky oslabených obličiek, kŕčových žíl a bolestí 

brucha. 

8. Stimulujú časti nohy, čím regulujú vnútorné orgány a uvoľňujú 

únavu a bolesti v nohách. Taktiež pomáhajú zlepšiť periférne 

prekrvenie 

Cieľoví zákazníci: ľudia, ktorých nohy sa veľmi potia, ktorí majú 

bolestivé a ťažké nohy, omrzliny a trhlinky na koži, rovnako ako ľudia, 

ktorým je vždy zima na nohy. 



Obrázky zmien v bunkovej morfológii 

Po 7 dňoch nosenia Pred nosením 



Demonštrácia na funkčnosť výrobku 

Demonštrácia 1: (vôňa) 
Dajte cigaretu nad stred bio-wave ponožky a cca po 1 minúte odstráňte. V 

porovnaní s bio-wave ponožkou, ktorá nebola umiestnená pod cigaretou, 

bude značne znečistená. 

To dokazuje, že FIR pohlcuje ťažké kovy a iné škodlivé látky z cigariet. 

 

Demonštrácia 2: (chuť) 
Dajte šálku vína nad centrum bio-wave ponožky a asi po 5 minútach odpite. 

V ústach pocítite, že čistota a chuť vína sa zlepšila. 

To dokazuje, že FIR ovplyvňuje zoradenie molekúl. 

 

Demonštrácia 3: (vizuál) 
Dajte bio-wave ponožka nad šálku horúcej vody a veko s priehľadným 

sklom. O necelú minútu neskôr bude v pohári hmla. 

To dokazuje, že ponožka má vynikajúcu priedušnosť. Budete sa cítiť v suchu 

a vzdušne, keď budete mať na sebe bio-wave ponožky. 



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 



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. 



Testovacie protokoly štátnej IR a Kontroly 

priemyselnej elektro-tepelnej kvality produktu 

a Skúšobného centra v Číne 



Príjemné používanie  

 

www.slovenskowinaliteservis.sk 


