
Co powiesz jeśli istnieje bezpieczna i naturalna technologia skutecznie poprawiająca ZDROWIE  

i samopoczucie, która może odmienić Twoje życie? 

Jest to Produkt PETARDA!  Energetyczno – Kwantowa! Oferowana przez firmę AEGEA 

Sam zobacz:  https://vimeo.com/291501729 

30 lat badań i udokumentowanych efektów, w kontynuacji prac rozpoczętych przez Tesle. 

W tym 10 lat badań nad technologią i produktem w wyniku czego >>> 

Uzyskano Brakujące Ogniwo w  ŁAŃCUCHU ZDROWIA dzięki polepszeniu komunikacji komórek. 

Rezonans Kwantowy poprawia działanie DNA poprzez usunięcie przyczyn ich słabego sygnału 

zaburzonego przez stres i  zatrute chemią środowisko [jedzenie, wodę, powietrze] oraz polem 

elektromagnetycznym z coraz większej ilości urządzeń elektrycznych wokół Ciebie. 

  

Wszelkie produkty spożywane i napoje oraz suplementy i lekarstwa, które mają służyć poprawie 

naszego zdrowia muszą być strawione i rozprowadzone do komórek, a na tym ostatnim etapie są 

wchłaniane przez membranę komórkową w bardzo ograniczonym zakresie.  

Tych problemów nie ma energia emitowana z produktów wytworzonych dzięki najnowszej 

Kwantowej Technologii Rezonansowej QRT, która dociera do wnętrza komórki i oddziaływuje  

na mitochondria i DNA. Poprawia też komunikację międzykomórkową. Dawki skoncentrowanej energii 

zdrowia wchłaniane są przez komórki w takich ilościach jakie są potrzebne i bez skutków ubocznych!  

 

Rewolucyjne produkty - niezwykłe efekty Terapii Kwantowej! 

Multi Sygnałowa Kwantowa Karta Zdrowia - Energetyczna ulga w cierpieniu 

Hologram Wibracji Tlenku Azotu  zwiększa działanie na układ krwionośny i nerwowy 

Hologram Wibracji oleju CBD z konopi działający przeciw zapalnie i przeciwbólowo 

~~~~~~~~ 

Bez względu na to co robisz i na czym zarabiasz jest sposób by pomóc sobie i innym 😊 

Nie jest ważne jak się odżywiasz, ani jakie masz zdrowie lecz czy potrafisz je skutecznie poprawić. 

Ludzi nękają: 

- niepokój i stres, a często bezsilność i problemy ze snem 

- zła dieta: zatrute chemią jedzenie i napoje 

- ból fizyczny i psychiczny 

A te wszystkie czynniki niszczące zdrowie kumulowane są przez lata w komórkach zakłócając  

ich działanie, powodując stany zapalne, które skutkują chorobami przewlekłymi – przez medycynę 

akademicka NIE uleczalnymi! 

Teraz masz najnowszą Terapię Kwantową QRT, która może usunąć lub złagodzić dolegliwości 

wspomagając wszelkie dotychczas stosowane sposoby leczenia i poprawy zdrowia. 

Dzięki niej wzmacniasz działanie stosowanych lekarstw i suplementów. 

Masz najnowsze osiągnięcia nauki na wyciągnięcie ręki, a firma AEGEA podaje Ci je na tacy! 

…w bardzo łatwej do zastosowania formie i przystępnej cenie 😊         Więcej info w pliku 2 

Zacznij na samym początku z łatwymi i skutecznymi produktami pomocnymi każdemu i Tobie też! 

http://getall.emaillabs.info.pl/click/?lt=aHR0cHM6Ly93d3cuZ2V0YWxsLnBsL2dldGVtYWlsL2wucGhwP2lkPTU4MjEzJm1pZD03ODE1NSZ0eXBlPTEmc3ViaWQ9MTI0Njc3MzcmdGl0bGVpZD0mbD1hSFIwY0hNNkx5OTJhVzFsYnk1amIyMHZNamt4TlRBeE56STV8WmpVeE5ESTNNakExTWpjek1XWmpOalF3WkdNeVlqSmtNMlJqWTJWaFpEVkFaMlYwWVd4c0xuQnNmRk4xYml3Z016QWdVMlZ3SURJd01UZ2dNVFE2TVRNNk1EWWdLekF5TURCOGMzbHpkR1Z0ZFdSd1FHZHRZV2xzTG1OdmJYd3hMbWRsZEdGc2JDNXpiWFJ3ZkhKbFpHZHlhV1F4
http://bonavita.pl/tlenek-azotu-wplyw-na-organizm-trening-zrodla-i-suplementacja

