PODŁĄCZ SIĘ DO ENERGII AEGEA I ZOBACZ CO SIĘ STANIE!
Twoje ciało działa dzięki przepływowi energii przez System Meridianów – wiedziałeś o tym?
Energia przenika Twoje ciało i wszystkie jego komórki – a otacza Cię bio-pole [udowodnione].
Energia, której przepływ w Twoim organizmie podtrzymuje życie i umożliwia prawidłowe jego
funkcjonowanie: możesz poruszać się, oddychać, myśleć, czuć i działać.
Od niej zależy również stan naszego zdrowia i samopoczucia, a jakiekolwiek zaburzenie tej
życiowej energii płynącej przez nasz System Meridianów [ścieżki energii] skutkuje w rezultacie
zaburzeniem równowagi oraz dysfunkcją różnych miejsc w organizmie => czytaj: chorujemy.
Pole Energetyczne naszego ciała jest połączone z energią środowiska życiowego
i reaguje tak na pozytywne jak i na negatywne jego działanie.
Na zaburzenia przepływu energii w ciele może wpłynąć ciężkie emocjonalne doświadczenia,
takie jak stres, trauma, wypadek…
To są również metale ciężkie oraz toksyny z „wzbogaconego chemicznie” pożywienia czy
chemicznych lekarstw, jak również z rosnącego zanieczyszczenia powietrza i wody…
Innym powodem może być po prostu destrukcyjny styl życia…
To co również może zaburzać prawidłowy przepływ naszej energii to nadmierne działanie pól
elekromagnetycznych z telefonu, Wifi, Komputera, Anten Radiowych i urządzeń elektrycznych.
Nawet jak tego negatywnego działania nie czujesz jeszcze, to jest to tylko kwestią czasu gdy
od drobnych niejawnych stanów zapalnych rozwiną się potężne i nieraz śmiertelne choroby.
W sumie te czynniki skutkują poważną EPIDEMIA nieuleczalnych chorób cywilizacyjnych!
AEGEA opracowała przenośną i osobistą technologię naturalnych częstotliwości,
których wibracja poprawia ludzie bio-pole, co zmniejsza dolegliwości i poprawia Zdrowie.
AEGEA szczyci się naukowymi odkryciami oraz badaniami, które dokumentują pożądany efekt
w ciele przez cały dzień dzięki opatentowanej Kwantowej Technologii Rezonansowej QRT.
KARTA KWANTOWA
Karta z włókna węglowego wspomagana jest opatentowaną i zastrzeżoną przez AEGEA
technologią o nazwie QRT (Quantym Resonance Technology). Ta przełomowa technologia
wibracji zakodowana jest tak, by w sposób naturalny skutecznie wpływać poprzez harmoniczny
rezonans na produkty, które zawierają w swoim składzie wodę, czyli rośliny i organizmy żywe.
KARTA KWANTOWA jest inteligentnym sposobem aby pomóc w harmonizowaniu
spożywanej wody, jedzenia, napojów, alkoholi, jak również poprawić właściwości użytkowe
kremów, perfum i innych kosmetyków.
Po prostu przyłóż lub przesuń KWANTOWĄ KARTĘ nad potrawami, które lubisz jeść lub zanurz w
napojach które chcesz wypić i ciesz się korzyściami z energii Ziemi. Szybko możesz doświadczyć
wielu pozytywnych efektów działania tej energii, która skutecznie poprawia strukturę produktów.
Wpływa na:
◦ Wodę
◦ Napoje
◦ Jedzenie
◦ Kosmetyki
◦ Siłę & Energię
◦ Umysł & Ciało

Wspomaga organizm uwalniając od:
◦ Stresu
◦ Bóli głowy i tkanek miękkich
◦ Zmęczenia Ciała
◦ Skutków elektro-magnetycznego napromieniowania (EMRSA1)
NITRO QuBITS
AEGEA Nitro QuBits jest pierwszym na świecie Bio-Energetycznym Hologramem zwiększającym
działanie Tlenku Azotu w układzie krwionośnym. Hologramy AEGEA Nitro QuBits są kwantowym
oprogramowaniem mającym epigenetyczny wpływ na energetyczne częstotliwości ludzkiego ciała.
Tlenek Azotu jest bardzo ważny dla serca i układu krwionośnego oraz układu nerwowego
Nagroda Nobla za badania nad wpływem Tlenku Azotu na funkcjonowanie systemu krwionośnego
umożliwiła powstanie energetycznego produktu kwantowego wspierającego zdrowie.
System Meridianów przenosi energię i informacje przez ciało. Wypadek, stres, choroba, złe
pokarmy i napoje - to wszystko może wpłynąć na zaburzenie przepływu energii lub wręcz
blokowanie umiejętności naszego ciała do autoregulacji i funkcjonowania na swoim najlepszym
poziomie zaburzając epigenetykę (wpływ środowiska) na poziomie DNA naszych komórek.
Wiele razy w ciągu dnia ludzkie ciało jest zagrożone ze strony zatrutego pożywienia i środowiska,
elektro smogu, długiego wystawienia na pływ telefonów, komputerów, Wi-Fi itd. Te zakłócenia
oraz inne czynniki epigenetyczne obciążają nasz system energetyczny nawet kiedy odpoczywamy.
Emocjonalne zakłócenia również powodują, że nasze ciało przechodzi przez fizjologiczne i
energetyczne zmiany, aby dopasować się do dynamicznie zmieniającego się procesu i utrzymać
homeostazę oraz harmoniczny rezonans i w efekcie utrzymać nas przy życiu. Te wszystkie czynniki
powodują przy tym utratę zdrowia czego przejawem są złe samopoczucie i narastające choroby.
WSPOMAGA & WSPIERA
◦ Zdrowy Poziom Ciśnienia Krwi
◦ Zdrowie serca i układu krwionośnego
◦ Poprawa krążenia & Zdrowie Żył
◦ Zwiększa komfort życia uwalniając od napięć nerwowych i bólu
ENERGENTICS RELIEF
Po raz pierwszy możesz doświadczyć napędzanych technologią zmian, które są przełomem
w Zdrowiu i Odmładzaniu.
Produkt jedyny w swoim rodzaju, unikalny - naładowany energią został stworzony jako system
poprawiający energię oraz krążenie dając korzyści takie jak potężna ulga od silnego bólu
i dyskomfortu, poprawa jasności myślenia, nastroju i samopoczucia, zwiększenie poziomu energii,
wsparcie krążenia oraz wydolności układu krwionośnego.
DOŚWIADCZAJ PRAWDZIWEJ MOCY ENERGII
Osiągamy to używając opatentowanej technologii dawkowania energii o właściwej wibracji
bezpośrednio do ciała, bez stosowania chemii przenikającej przez skórę do krwioobiegu.
Każdego dnia doświadczaj prawdziwej mocy dobrej energii oraz korzyści takich jak poprawa
zdrowia, samopoczucia i wiele więcej.

POPRAWIA & WSPIERA
◦ Zmniejsza lub likwiduje stan zapalny
◦ Ulgę od Bólu
◦ Ulga od Poczucia Niepokoju
◦ Ulga od Zawrotów Głowy
◦ Ulga od Choroby Lokomocyjnej
◦ Zdrowie Systemu Krwionośnego
◦ Ulga od zaburzeń Neurologicznych
◦ Zero Przyjmowania Tabletek
◦ Bez chemii
EMF SHIELD
NEUTRALIZUJE SZKODLIWE POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
Przez większość naszego dnia jesteśmy pod wpływem zakłóceń pochodzących od różnego rodzaju
Pól Elektromagnetycznych. Jedne słabiej inne mocniej wpływają na komunikacje naszych komórek.
Jeśli na poważnie traktujesz cel jakim jest osiągnięcie i utrzymanie najlepszego poziomu zdrowia,
to jest kilka kroków, które możesz zrobić, aby obniżyć ich szkodliwy wpływ na nasze ciało.
Zdaniem organizacji World Health Organization (WHO), „Pola elektromagnetyczne wpływają
na nas ponieważ ludzkie ciała mają swój własny elektryczny potencjał wpływający na biochemiczne
reakcje w systemie nerwowym, trawiennym, czy funkcjonowaniu organów takich jak mózg czy
serce. Wystawienie na EMF może wpływać na Twoje ciało na wiele niekorzystnych sposobów.”
Wspomagaj zdrowie chroniąc się przed szkodliwymi sygnałami i częstotliwościami EMF, które
koryguje produkt EMF SHIELD. Technologia harmonicznego rezonansu została opracowana tak,
aby wspomagać ciało w neutralizowaniu negatywnego wpływu promieni z telefonów, komputerów,
mikrofalówek, monitorów, WiFi i urządzeń elektrycznych, których mamy coraz więcej wokół siebie.
Po prostu umieść produkt EMF SHIELD blisko źródła energii, aby zacząć zabezpieczać siebie oraz
Twoją rodzinę.
WSPOMAGA
◦ Zmniejsza zakłócenia systemu nerwowego
◦ Zmniejsza zmęczenie, stres i zaburzenia snu
◦ Zmniejsza podrażnienie piekących oczu
◦ Zmniejsza podrażnienie skóry (wysypka, poczucie palenia)
◦ Zmniejsza bóle (mięśni, stawów itd.)
◦ Prewencja przed wieloma zaburzeniami ciała…
FRESHNESS CARD
Wyróżniona Nagrodą Kwantowa Technologia Rezonansowa, która pozwala utrzymać
świeżość na dłużej… wszystkiego co dotknie… od jedzenia aż po kwiaty…
Stworzona na zamówienie AEGEA's FRESHNESS CARD jest czymś totalnie innowacyjnym.
System, który przedłuża świeżość przechowywanej żywności.
Produkt FRESHNESS CARD w unikalny sposób łączy fizykę kwantową, technologię Tesli oraz
unikalną opatentowaną technologię programowania, która przedłuża życie żywności takie jak
warzywa, owoce, mięso, pieczywo oraz wszystko co jadalne. Może również wspomagać na
zwiększenie plonów roślin oraz kwiatów, długowieczność ściętych kwiatów zarówno w domu jak
i komercyjnym biznesie. Nasze ekskluzywne rozwiązanie jest tak stworzone, aby hamować grzyby,
pleśń i rozwój bakterii, które między innymi niszczą jedzenie oraz przyspieszają proces rozpadu
w lodówce, na ladzie, wystawie itd.
Opatentowana Karta FRESHNESS została stworzona do użytku domowego, w marketach,
w sklepach spożywczych, komercyjnych biznesach, rolnictwa i wiele więcej…

