A Active Pulse é uma pulseira
que une designer e tecnologia
bioquântica para proporcionar
diversos benefícios à sua saúde!
Essa tecnologia trabalha com o
poder do campo magnético que
atua nas atividades fisiológicas
das células.

TECNOLOGIA BIOQUÂNTICA
A tecnologia bioquântica são micro cristais que por característica possuem a propriedade de
converter o calor do corpo humano em raios Infravermelho Longo. O Infravermelho Longo
ajuda a reequilibrar o metabolismo.
Em 2000, Udagawa e Nagasawa realizaram interessante pesquisa em camundongos, a fim de
observar os efeitos da exposição crônica ao infravermelho longo. Comparando grupos de
camundongos nascidos e mantidos em local com ou sem exposição a radiação de
infravermelho longo, os pesquisadores examinaram parâmetros relacionados a reprodução,
crescimento, comportamento e tempo de vida dos animais.
Resultados surpreendentes foram encontrados ao comparar tais parâmetros entre os grupos
com e sem tratamento, dentre os quais destacamos: os níveis de componentes urinários no
grupo experimental (sob efeito do infravermelho longo) eram significantemente mais altos
que no grupo controle (sem tratamento) tanto em fêmeas quanto em machos; a atividade
motora espontânea das fêmeas vivendo sob exposição ao infravermelho longo era mais alta
nas fases de claridade e mais baixa nas fases de escuridão em relação ao grupo controle; a
taxa de sobrevivência foi significativamente mais alta no grupo experimental do que no grupo
controle.
Segundo os autores, estes e outros achados sugerem que a radiação de infravermelho longo
tem “efeitos de normalização" no organismo.

ACTIVE PULSE
O Infravermelho Longo é elaborado a partir de formulações exclusivas em um
composto de nano partículas de metais nobres. Podemos definir o Infravermelho Longo
como o principal catalisador de luz que, em contato com o corpo humano, emite ondas
eletromagnéticas de 4 a 14 mícrons, semelhantes aos raios infravermelhos longos do
sol, do início da manhã e do fim de tarde.
O Infravermelho Longo pode promover os seguintes benefícios: estimula as células
tronco, gerando um processo permanente de recuperação do sistema celular; ajuda a
reequilibrar o metabolismo; regula a pressão arterial; auxilia na prevenção das doenças
cardiovasculares e tem ação anti-inflamatória e analgésica. Além disso, o Infravermelho
Longo ajuda a equilibrar o sistema nervoso autônomo.
Para o embasamento científico dos benefícios do infravermelho longo, consideramos as
publicações científicas internacionais que utilizaram outras formas comerciais variadas
de aplicação desta terapia.

O QUE A ACTIVE PULSE PROPORCIONA?

BENEFÍCIOS






















Ideal para uso diário
Ativa a circulação e a oxigenação do sangue
Aumenta a resistência do organismo
Alivia a dor
Regula a pressão arterial
Auxilia na prevenção das doenças cardiovasculares
Ação anti-inflamatória e analgésica
Ajuda a reequilibrar o metabolismo
Ajuda a prevenir o acumulo de gordura nas veias e artérias
Aumenta a defesa imunológica
Revitalizam as células da pele, melhora a estética e a beleza
Auxilia na redução de medidas corporais
Melhora e acelera os processos de cicatrização
Redução significativa dos sintomas da menopausa
Recuperação da força muscular e sensação de bem-estar após exercícios
físicos
Melhora dos sintomas da rinite alérgica
Combate à insônia
Benefícios a indivíduos diabéticos
Significante melhora no fluxo sanguíneo de indivíduos em hemodiálise
Inibição da proliferação de alguns tipos de células cancerosas

QUEM SABE MAIS
VENDE MAIS

MUITO SUCESSO!

