
Produkt WINALITE využívajúci  
BIO - WAVE HEALTH MANAGEMENT SYSTEM 

 

BIO – WAVE výstuž pásu 
 



Dobré zdravie, lepší život 
Bio-wave Health Management System 

Produktová prezentácia Winalite 



Bio-wave - systém riadenia zdravia 

a jeho funkcie 

1. Pomáha zmierniť fyzickú a 

psychickú záťaž 

2. Pomáha znovu získať prirodzenú 

rovnováhu tela 

3. Tíši bolesť vo svaloch, únavu a 

napätie 

4. Podporuje mikrocirkuláciu krvi 

Zvyšuje obsah kyslíka v krvi a 

udržuje človeka v zdraví a plného 

energie 



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 



Vlastnosti Bio- wave pásovej výstuže 

Fyzioterapeutické účinky Bio-wave  

• magnetoterapia    (magnetické     žiarenie)      

• hypertermia    (FIR) 

• kyslíkovej terapie   (anióny)  
 

Bio –wave výstuž pásu  zabraňuje sekundárnym poraneniam v páse.         

Pomáha schudnúť, ak sa používa dostatočne dlhú dobu. 

 

Cieľová skupina:  
• Ľudia so zraneniami pásu 

• Ľudia s  bolesťami krížov  

• Ľudia, ktorí potrebujú dlhodobú starostlivosť a rehabilitáciu. 

• Ochrana a liečba vnútorných orgánov v brušnej dutine 



Bio-wave výstuž pásu 

Najlepší darček pre 

Winalite rodinu! 



Ustálený 

magnet 

Výstužný 

opasok 

Elastický 

opasok 

Nerezová 

oceľ 

 Dizajn založený na princípoch fungovania ľudského tela: 

Kopíruje si tvar tela. 

 Priepustná štruktúra: 

Nebudete sa cítiť horúco ani po celodennom nosení. 

 

 Elastický pásik: 

Môžete nastaviť tesnosť výstuže. 

 

 Francúzsky plyš: 

Mäkký, príjemný na dotyk a prispôsobivý. 



Magnetizmus - Základ pre zdravie ľudí 

Vzduch, voda, slnečné žiarenie a 

magnetizmus (gravitácia) 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 trojuholníka so 

slabším magnetickým  poľom. 

Denná aktivita človeka závisí aj od stabilného 

magnetického poľa tela. 



Magnetizmus :  

1. zmierňuje bolesť 

2. lieči zápaly, 

3. ukľudňuje nervy 

4. redukuje opuchy  

5. má významný vplyv cievny a 

lymfatický systém 

 

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    sú    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  absorbované  telom 

najľahšie,  pretože  tieto  vlny  rezonujú 

s telom harmonicky. 



Anióny – zmes častíc so záporným nábojom, napr.  H3O2-, 

O2- a OH- 

vytvorených 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 chránia , starajú sa a regulujú 

 
 1. dýchacie cesty 

 2. tráviaci systém  

 3. imunitný systém 

 4. endokrinné funkcie  

 5. kožu 

 
Okrem toho aj eliminujú častice prachu vo vzduchu a sterilizujú ovzdušie. 

 

Anióny = vzdušné vitamíny, častice dlhovekosti 



Správy testu stavu pred a po nosení Bio-wave krčnej a 

pásovej výstuže merajú tepelný stav tela. 



1 set obsahuje 1 ks výstuže pásu 

1 set = 50 BH Dostupné veľkosti 

S, M, L XL, XXL 

Podrobnosti k veľkostiam S – XXL sú uvedené v objednávkovom systéme 

www.slovenskowinaliteservis.sk 

Starostlivosť 
• Prať v letnej vode jadrovým mydlom 

• Nežehliť  

• Nebieliť 

• Nedávať do sušičky 

• Nepoužívať žiadne chemické prostriedky obsahujúce 

fluorescenčné činidlá  



Testovacie protokoly štátnej IR a Kontroly 

priemyselnej elektro-tepelnej kvality produktu a 

Skúšobného centra v Číne 



Príjemné používanie  

 

www.slovenskowinaliteservis.sk 


