Odpromiennik Personalny OP-1

Opis: Dlaczego odpromiennik personalny, a nie osobisty? Większośd odpromienników
osobistych dostępnych na rynku to odpromienniki, które mają byd dostosowane do wszystkich
ludzi. Naszym zdaniem, odpromiennik musi byd dostosowany do potrzeb danego organizmu. Do
jego słabych stron, do jego indywidualnych dolegliwości, a co najważniejsze uwzględniający już
dobrane leki. Dlatego oddajemy w Paostwa ręce ten unikalny produkt, który z pewnością poprawi
jakośd Paostwa życia i na pewno zmieni poglądy dotyczące leczenia na odległośd. Tak, ten produkt
to właśnie nowa forma leczenia na odległośd. Każdy odpromiennik jest dopasowany do jego
posiadacza i jest tak zaprogramowany (naładowany energią), aby przez okres dwóch lat skutecznie
dbad o Paostwa zdrowie, ale też skutecznie chronid przed czynnikami zewnętrznymi, podnosząc
stale aurę ochronną organizmu, inaczej mówiąc zwiększad jego odpornośd.
Jak to działa? – Odpromiennik Personalny łączy się z naszym mózgiem i stamtąd pobiera
niezbędne informacje dotyczące naszego stanu zdrowia. Jeżeli więc boli nas głowa, musimy
pomyśled o tym bólu i zażądad w myślach, żeby ból ustąpił. To ważna informacja! Skupiajmy się na
naszych chorobach, dolegliwościach i myślmy o wyzdrowieniu. Czy ten odpromiennik ochroni nas
przed wszystkimi chorobami – Nie!. Ale… po pierwsze na 100% poprawi naszą odpornośd, po
drugie nie pozwoli na przewlekłe bóle w organizmie i lekceważenie jakichkolwiek chorób. Ma on za
zadanie wyostrzyd naszą intuicję, nie pozwolid na zgrywanie „bohaterów” czy „twardzieli” lub

udawanie, „.. że mnie się choroby nie imają”. Wszyscy chorują mniej czy więcej bo świat nie jest
idealny. Ale sami możemy zadbad o to, że stanie się bardziej idealny dla nas. Nie chodźmy z bólem
przez rok czy dwa bo zrobią nam się kolejne dolegliwości. Jeżeli lekarz bez jakiejkolwiek diagnostyki
przepisuje nam na już drugi rok leki przeciwbólowe, a nas boli nadal – zmieomy lekarza. Jeżeli
rehabilitant sprawia nam ból i mówi „że ma boled” zmieomy rehabilitanta. Jeżeli ktoś chce Wam
sprzedad suplement, które wyleczy nowotwór złośliwy to zamknijcie mu drzwi przed nosem.
Unikajmy ludzi, którzy sprawiają nam przykrośd, ból, którzy są dla nas niemili. Lekarz, rehabilitant,
radiesteta czy bioenergoterapeuta to musi byd człowiek, który nas wyleczy, który sprawi, że zniknie
nam ból, do którego idziemy z przyjemnością i z przyjemnością mu płacimy za wykonaną usługę.
W czym nam pomoże Odpromiennik Personalny, a w czym nie?
Depresja: depresja to choroba, która podobnie jak choroby kręgosłupa, dosięga coraz większy
odsetek społeczeostwa. To urządzenie potrafi przenosid jony ziół, a nawet kamieni szlachetnych
więc na pewno przy leczeniu depresji się sprawdzi, ale w dużej ilości przypadków trzeba będzie iśd
do specjalisty. Nie idziemy z depresją do psychiatry!!!. Zacznijmy od psychologa, znajdźmy jeden
dzieo dla siebie, idźmy do lasu czy na spacer. Myślmy o relaksie, o wyciszeniu. Depresję można
wyleczyd w 1-2 miesiące. Noście przy sobie odpromiennik, a on Was pokieruje.
Nadwaga, otyłośd: Otyłośd i nadwaga to duże zagrożenie dla całego organizmu. Zbyt wysoka waga
to przede wszystkim obciążanie naszych stawów i całego układu kostnego. Później dochodzą
problemy z nadciśnieniem i w konsekwencji z sercem. Wiele zgonów jest pośrednio związana
właśnie z otyłością. Czy można przy pomocy odpromiennika schudnąd? Trwają badania na tym
niespotykanym dotychczas na rynku produktem i wyniki są dośd obiecujące. Od 400g do 700g
tygodniowo. Takie wyniki uzyskały osoby, które skupiły się nad tym właśnie problemem w swoim
organizmie. Czego mamy się spodziewad i jak podejśd do tego problemu? Przede wszystkim
skupiamy się co rano nad tym, że chcemy schudnąd. Odpromiennik łączy się z naszym mózgiem
więc samo się nic nie zrobi. Musimy się na tym skupiad. Na początek dostaniemy wstręt do
słodyczy. Pilnujmy, aby wypid dziennie co najmniej 1,5 litra wody. Chodźmy na spacery i nie
objadajmy się przed snem. Odpromiennik będzie starał się korygowad nasze nawyki, a my mu
musimy jedynie pomóc.
Choroby serca i układu krążenia: to urządzenie raczej nam w tych chorobach nie pomoże. Jeżeli
mamy chore serce i potrzebujemy leków na rozrzedzenie krwi to leczmy się u kardiologa.
Radzimy nie próbowad zamieniad leków ziołami lub suplementami bo może się to źle skooczyd.
Choroby układu pokarmowego i inne: odpromiennik sprawdzi się w problemach z wypróżnianiem
i ogólnie w problemach trawiennych. Jeżeli mamy ciężkie choroby jak niewydolnośd nerek czy
przepuklinę do operacji to nie wyłączajmy myślenia! Żaden odpromiennik, ani super suplement
nam nie pomoże. Trzeba się udad do lekarza. Po operacji na pewno z naszym odpromiennikiem
dojdziecie szybciej do siebie, nie złapiecie niepotrzebnej infekcji i ból będzie mniejszy, ale opieka
medyczna jest nam niezbędna.
Choroby układu kostnego i stawów: temu tematowi poświęciliśmy osobny opis ze względu na
ogromny procent społeczeostwa, który narzeka na takie właśnie schorzenia. Odpromiennik
Personalny działa przeciwbólowo i rozluźnia mięśnie w całym organizmie. Nie mniej jednak w wielu
przypadkach zwyrodnieo na które pracowaliśmy sobie po 30 lat, gdzie pojawiły się już przepukliny
na kręgosłupie niezbędna będzie wizyta u ortopedy lub rehabilitanta. Lekarza, który zapisuje nam
tabletki przeciwbólowe bez zrobienia jakichkolwiek badao zmieniamy po pierwszej wizycie.
Rehabilitanta, który sprawia nam ból i w dodatku nie ma poprawy również zmieniamy jak
najszybciej. Zajmujemy się takimi przypadkami na co dzieo i uwierzcie nam na słowo, że
rehabilitacja nie musi boled. Niepotrzebny ból podrażnia nasz układ nerwowy i mięśnie spinają się

nam powrotem. Nie naprawimy naszego kręgosłupa nie poluźniając mięśni, które są naokoło niego.
Tak więc lepiej się udad do masażysty niż do kręgarza.

Gwarancja trwałości odpromiennika: 2 lata. Po tym okresie należy zaprzestad używanie
odpromiennika !. Producent nie daje po tym okresie, żadnych gwarancji dotyczących jakości pracy
odpromiennika, ani nie bierze odpowiedzialności za skutki jego użytkowania. W organizmie ludzkim
przez dwa lata może zajśd wiele zmian chorobowych, dlatego należy dostosowad do niego nowy
odpromiennik. Unikalnośd produktu polega oczywiście również na tym, że udaje się nam
dopasowad go, aż na dwa lata użytkowania uwzględniając unikalne cechy każdego człowieka.
Zasięg: zasięg odpromiennika to w zależności od modelu:
OP-1 = 10 metrów
OP-2 = 15 kilometrów
Wersja OP-1 jest to więc model, który musimy mied ciągle przy sobie, najlepiej w torebce lub
portfelu, aby mógł cały czas na nas oddziaływad. Model OP-2 możemy zostawid w domu jeżeli nie
dojeżdżamy do pracy dalej niż 15 km.
Badania: Niezależne badania wykazały, że nasze produkty (w zależności od rodzaju) niwelują od
96% do 99% szkodliwego promieniowania do którego są przeznaczone.

