
 
Kartička zdravia 

HEALTH CARD 



SVETOVÁ JEDNOTKA 

Karta proti elektromagnetickému žiareniu 



Čo je žiarenie? 

Žiarenie je proces, kedy sa energia vyžarovaná 

jedným telom pohybuje v priamke a preniká 

médiom alebo priestorom. 

Žiarenie pochádza zo Slnka, jadrových reaktorov, 

mikrovlnných rúr, rozhlasových antén, röntgenov, 

elektrického vedenia, všetkých elektronických 

zariadení a pod.... 



Aké sú následky vystavenia žiareniu na 

telesné zdravie? 

Nevoľnosť 

Slabosť 

Vypadávanie vlasov 

Popálenie kože 

Hormonálne poruchy 

Hypertenzia 

Kardiovaskulárne choroby 

Fyzické mutácie 

Genetická mutácie 

Rakovina 



Je nejaké množstvo žiarenia bezpečné ? 

* Rem (Roentgen Equivalent Man) je veľkosť dávky.  Údaje sú z americkej Environmental Protection Agency EPA 

Vystavenie 
(Rem*) 

Dopad na zdravie Doba prejavenia 
(bez ošetrenia) 

5-10 Zmeny v chemickom zložení krvi 2-3 týždne 

50 Nevoľnosť 

55 Únava 

70 Vracanie 

75 Vypadávanie vlasov 

90 Hnačka 

100 Krvácanie 

400 Možné úmrtie 

1,000 Ničenie črevnej výstelky 

Vnútorné krvácanie 

A smrť 

Poškodenie centrálneho nervového systému 

Strata vedomia; 

A smrť 



Koľko ich máte? 

Electronické 
zariadenie 

Magnetické 
pole (mG) 

Electronické 
zariadenie 

Magnetické 
pole (mG)) 

Electronické 
zariadenie 

Magnetické 
pole (mG) 

Vysávač 200 Prenosný telefón 200 Mobilný telefón 200 

Holiaci strojček 100 Electrická deka 100 Mikrovlnka 200 

Fax 40 Kopírka 40 Počítač 100 

Electrický ohrievač 40 Žehlička 30 Fén 70 

Ľadnička 20 Mikrofón 20 Umývačka riadu 30 

DVD prehrávač 10 Klimatizácia 20 Televízia 20 



Mali by sme 

chrániť seba 

a našu rodinu 



Nová Verzia WINALITE Health Card 

Super injektážna technológia 

Silnejšia ochrana pred žiarení 

Vysoká prenosnosť 



 Super injektážna technológia 

 Vyrobené za využitia pokročilej technológie 

“Grouting Tech” 

 Podstatné zvýšenie kvality a stability produktu 



Silnejšia ochrana pred žiarením 

Super 

SILNÁ 
ochrana 

 

Absorbuje elektro-magnetické 

žiarenie až do 93.7% 

Redukuje elektro-magnetické 

žiarenie až do >99% 



 Vysoká prenosnosť 

 Ľahká a tenká 

Váži 

IBA 12g 



Žiarenie? 
! 

ŽIADNE  OBAVY! 



Uchovávajte vo vrecku v blízkosti hrudi alebo zaveste na vašu hruď. Chráňte srdce 

a hrudník od škodlivého elektromagnetického žiarenia. 

    Návod na použitie 



V práci: Uchovávajte v blízkosti počítača alebo klávesnice. Priamo tak 

znížite množstvo škodlivého elektromagnetického žiarenia. 

Návod na použitie 



Tehotenstvo: Uchovávajte pod oblečením a chráňte tak dieťa od 

škodlivého elektromagnetického žiarenia. 

 Návod na použitie 



Návod na použitie 
Deti: Poveste na hrudník. Chráňte tak srdce a hrudník od škodlivého 

elektromagnetického žiarenia. 



Muž: Uchovávajte v obale na mobilný telefón a zabráňte poškodeniu 

reprodukčného systému elektromagnetickým žiarením. 

Návod na použitie 



Najľahšia cesta 
ako ochrániť Vás a 

Vašu rodinu. 



WINALITE 
Stvorené s láskou 


