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Už žiadne žiarenie 
len krása a zdravie

                                                            



Britský vedec Faraday urobil pred 
168 rokmi jeden prevratný jav, ktorý 
sa neskôr nazval elektromagnetická 
indukcia: ak elektrický prúd beží cez 
zariadenie, vzniká okolo neho 
elektrické a magnetické pole. Krátko 
po roku 1880,  využil Edison tento 
princíp elektromagnetickej indukcie na 
vybudovanie prvej elektrárne na svete. 
V tej chvíli ľudská spoločnosť vstúpila 
do éry umelého elektromagnetického 
žiarenia, ktorá trvá doposiaľ.



Elektrické spotrebiče, ako sú televízory, počítače, mobilné 
telefóny, mikrovlnná rúra, atď., nám priniesli veľké 
pohodlie moderného života. Avšak, zároveň priniesli pre 
ľudstvo aj jeden vážny problém - elektromagnetické 
žiarenie. Zlý vplyv elektromagnetického žiarenia 
vzbudzuje už desiatky rokov veľký záujem vedcov na 
celom svete.



Energia elektromagnetického poľa sa prenáša do okolia 
pomocou EM vĺn. Tento proces sa nazýva 
"elektromagnetické žiarenie". Klasifikuje sa podľa frekvencie 
jeho vĺn. Elektromagnetické spektrum sa skladá z rádiových 

vĺn, mikrovĺn, infračerveného žiarenia, 
          viditeľného svetla, 

 ultrafialového žiarenia, 
 röntgenového žiarenia a 

gama žiarenia. Naše 
oči sú však schopné vnímať iba vlny tzv. viditeľného 
spektra. Vplyv elektromagnetického žiarenia na životné 

prostredie môže maž rôzne podoby a závisí od jeho 
intenzity a frekvencie.

o je  e le ktrom a g n e tická  vln a ?Čo je  e le ktrom a g n e tická  vln a ?Č



Žiarenie existuje na každom kroku nášho života. Inými 
slovami, trpíme rušivým vplyvom elektromagnetického 
žiarenia kdekoľvek a kedykoľvek!
Doma:Doma: televízie, chladničky, klimatizácia, mikrovlnné 
rúry, vysávače, atď.
V práci:V práci: mobilný telefón, počítač, kopírka, elektronické 
prístroje, lekárske prístroje, atď.
Okolie: Okolie: drôty vysokého napätia, rozvodne, TV (rádio) 
antény atď.
Príroda:Príroda: slnečné škvrny a pod.



V a ro v a n ia  v o  s v e te
Európska agentúra pre životné prostredie (EEA) vydala v 
roku 2007 varovanie a žiadosť na okamžité kroky za účelom 
zníženia expozície žiarenia Wi-Fi, mobilných telefónov a ich 
vysielačov. Naznačuje, že v budúcnosti by to mohlo viesť k 
zdravotnej kríze podobnej tým, ktoré boli spôsobené azbestom, 
fajčením, či olovnatým benzínom.
Podobne aj agentúra pre ochranu životného prostredia USA 
vyjadrila svoje obavy k tejto otázke a varovala ľudí, aby 
eliminovali elektromagnetické žiarenie.  
Mnohé vedecké zdroje uvádzajú, že nemožno vylúčiť priamu 
nadväznosť masívneho rozvoja rakoviny a častého 
vystavovania sa nadmernému elektromagnetickému žiareniu. 



Dr. Carpenter z New York University sa domnieva, že 
10% až 15% chorôb jeho detských pacientov, je 
spôsobených žiarením domácich spotrebičov. 
The Times: maďarskí vedci potvrdili, že mužom, ktorí 
používajú mobilný telefón sa počet spermií môže znížiť až 
o 30%. Niektorí lekári poukazujú na to, že 
elektromagnetické vlny generované telefónnym prístrojom 
môžu mať negatívny vplyv na reprodukčné orgány a 
celkovú schopnosť reprodukcie ľudstva v budúcnosti. 
Testy vykonané vo Veľkej Británii ukazujú patologické 
zmeny v DNA, ktoré bolo vystavené mikrovlnám 
mobilných telefónov po dobu 5 minút. DNA môže prejaviť 
patologické zmeny aj v prípade, že spermie a vajíčko bolo     
          dlhodobo vystavované týmto vplyvom.



Päť skupín ľudí, ktorí by si hlavne mali byť Päť skupín ľudí, ktorí by si hlavne mali byť 
vedomí vplyvov elektromagnetického žiarenia:vedomí vplyvov elektromagnetického žiarenia:
I.I.  Ľudia, ktorí žijú alebo pracujú v prostredí vysokého 
napätia - rozvodne, rozhlasové stanice, televízne stanice, 
radarové stanice, a pod.
II.II. Ľudia, ktorí často používajú elektronické nástroje, 
lekárske prístroje a automatické kancelárske zariadenia.
III.III.  Pacienti, ktorí nosia kardiostimulátor.
IV.IV.  Tehotné ženy, deti, starší ľudia a pacienti, ktorí trpia 
na psychické choroby, rakovinu, astmu, cievne ochorenia, 
migrény a nespavosť.



V dnešnom svete, ktorý sa opiera o potreby modernej 
vedy a techniky je nemožné úplne eliminovať 
elektromagnetické žiarenie z nášho života. 

Na šťastie je už vo svete viditeľná snaha 
zodpovedných organizácií a firiem, ktorým záleží na 
ochrane ľudstva. 

Winalite je jednou z nich a predstavuje Vám spôsob, 
ktorý spája modernú technológiu, estetiku a ochranu 
ľudského zdravia v jednom produkte.

GencareGencare



Antiradiačné šperkyAntiradiačné šperky  GencareGencare 
súsú umelo vyrobené  polodrahokamy  umelo vyrobené  polodrahokamy 
z produktovej línie Winalite z produktovej línie Winalite 
zameranej na odrušenie zameranej na odrušenie 
elektromagnetického žiarenia.elektromagnetického žiarenia.

Materiál vzniká zložitým výrobným procesom miešania, 
tavenia, drvenia, granulovania, formovania a brúsenia. 
Výrobok sa vyznačuje veľkou tvrdosťou, hustotou, malou 
kryštalizáciou, vysokým leskom, netoxickosťou, tepelnou 
odolnosťou, odolnosťou voči korózii a svetlu.
Tvrdosť:Tvrdosť: 5.38g/cm³, 7.5 – 8.0 hMO    Hustota: Hustota: 5.38g/cm³

            



Antiradiačné šperky GencareGencare  
dokážu účinne absorbovať škodlivé 
elektromagnetické žiarenie a 
ochraňovať zdravie človeka.  

Materiál pohlcujúci vlnenie až na Materiál pohlcujúci vlnenie až na 98%,98%,  môže byť ľahko 
spracovaný so zlatom, striebrom, diamantom, zirkónmi, 
magnetom, germániom, titánom a ďalšími materiálmi.
Produkt si udržuje svoje antiradiačné vlastnosti po dobu 6 
rokov. 
Špeciálny materiál je zaregistrovaný patentom pod číslom 
ZL 97 1 08989.2 a je chránený medzinárodným právom 

duševného vlastníctva.

   



Fu n k c ie  š p e rk o vFu n k c ie  š p e rk o v
G e n c a re  G e n c a re  

11）） Odrušovanie elektrosmoguOdrušovanie elektrosmogu
22）） MagnetoterapiaMagnetoterapia 



“Antiradiačné šperky 

GencareGencare sú veľmi citlivé na 
elektromagnetické vlny. 
Rotáciou elektromagnetických 
vĺn pomocou mikročastíc v 
produkte je možné značne 
spotrebovávať energiu 
elektromagnetického žiarenia.
Test nezávislého laboratória 
dokázal, že šperk dokáže 
znížiť EM pole v rozmedzí od znížiť EM pole v rozmedzí od 
10MHz-8GHz až na 98%.10MHz-8GHz až na 98%.



Iónová polarizácia

Elektrónová polarizácia

Uvoľňovanie energie



Magnetoterapia má v Číne dlhú 
históriu.V biografií zázračného lekára 
Bian Que-“Kniha histórie”, žijúceho 
počas éry dynastie Han (cca. 300 
r.n.l.), je záznam o prí rodnom mineráli 
“magnetit", ktorý má magnetické 
vlastnosti a môže byť použitý na 
liečenie. Slávny lekársky odborník Sun 

Simiao z dynastie Tang, mal záznam vo svojej knihe “Tisíc 
vzácnych predpisov” o tabletkách z magnetu ako o 
najúčinnejšom liečive pre choroby očí. Tiež hovoril, že sú dobré 
na udržanie zraku. 100-rokov starý muž mohol čítať knihy, 
keď bral pilulky. 

M a g n e to te ra p iaM a g n e to te ra p ia



Magnetoterapia bola aplikovaná v medicíne už dávno za 
účelom ovplyvniť nervový systém a metabolizmus telesných 
tekutín, čo má za následok aktiváciu statickej krvi, zníženie 
opuchu, zmiernenie bolesti a liečbu zápalov. 

  Magnety majú potenciál na čistenie a 
     ionizáciu krvi. Podporujú rast buniek a 

     zvýšenie počtu zdravých červených 
 krviniek.

Magnetoterapia je považovaná za veľmi efektívnu liečbu na 
zmiernenie bolesti a stuhnutosti. Keď sa telo dostane do 
kontaktu s magnetom, magnetické vlny prechádzajú cez 
tkanivá. To vyvoláva sekundárne elektrické prúdy, ktoré majú 

vplyv na výrobu tepla, čo obratom znižuje bolesť.

M a g n e to te ra p iaM a g n e to te ra p ia



Ob s a hOb s a h  

Dámsky šperk Dámsky šperk 
1 set – 50 BH

Údržba je rovnaká  ako pri Údržba je rovnaká  ako pri 
bežných  šperkoch.               bežných  šperkoch.               
          Nemáčajte vo vode.              Nemáčajte vo vode.    
           Čistite  bavlnenou            Čistite  bavlnenou 

látkou. Narábajte s látkou. Narábajte s 
príveskom opatrne.príveskom opatrne.

GermániumMagnety

Titánový uzáver

Umelo vyrobený 
polodrahokam

Zirkóny

Titán



          Ob s a hOb s a h
 

Pánsky šperk Pánsky šperk 
1 set – 50 BH

    Údržba je rovnaká       Údržba je rovnaká       
      ako pri bežných               ako pri bežných         
šperkoch. Nemáčajte vo šperkoch. Nemáčajte vo 
vode. Čistite         vode. Čistite         
bavlnenou látkou. bavlnenou látkou. 
Narábajte s príveskom Narábajte s príveskom 
opatrne.opatrne.

Germánium

Magnet

Titánový uzáver

Umelo vyrobený 
polodrahokam

Zirkóny

 Šnúrka

Magnet



Ďakujeme za pozornosťĎakujeme za pozornosť
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