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BIOMETRICKÝ  KVANTOVÝ REZONANČNÝ ANALYZÁTOR TELA 
     

Bewit frequency scanner je prístroj, ktorý umožňuje zmerať Váš aktuálny zdravotný stav. 

Zariadenie integruje výsledky lekárskej vedy, bioinformatiky, a iných vied. Teoretickým 

základom jeho fungovania je kvantová medicína. Prístroj využíva najmodernejšie 

elektormagnetické technológie pre účel výberu slabého, nevyváženého magnetického poľa 

buniek v analýze. Pri analýze sa zistí zdravotný a energetický stav testovanej osoby. 

Výsledky testu nemajú diagnostický význam, slúžia len pre informačné účely. Vyšetrenie 

pomocou Bewit frequency scanner je neinvazívny a rýchly spôsob na vyhodnotenie 

funkčnosti ľudského tela. Analýza trvá cca. 1 minútu. 

Priebeh merania: testovaná osoba priloží dlaň na detektor, a behom 40-60 sekúnd dostane prehľad o svojom 

aktuálnom  zdravotnom stave. 

 

1. Pred testovaním nepite alcohol, kávu ani iné povzbudzujúce nápoje, 2. Vykonávajte normálne denné activity a 

dostatočne relaxujte dva dni pred testovaním, 3. Po skončení namáhavej activity relaxujte 1-2 hodiny pred 

začatím testovania, 4. Test by nemal byť vykonávaný ani na prázdny ani na plný žalúdok, noste ľahké a teplé 

oblečeni, 5. Odstráňte všetky kovové predmety a komunikačné zariadenia pred začatím testovania!, 6. Relaxujte, 

nerozprávajte a dýchajte pravidelne počas testovania. 

 

Bewit frequency scanner  poskytuje informácie v nasledujúcich oblastiach: 

 

❖ Srdce a cievna sústava, kardiovaskulárny systém                                        

❖ Funkcia žalúdka a čriev, gastrointestinálny systém                             

❖ Funkcia  pečene                                       

❖ Funkcia žlčníka                                         

❖ Funkcia pankreasu                                    

❖ Funkcia ľadvín                                          

❖ Pľúca                                                       

❖ Mozog a nervy                                          

❖ Choroby kostí                                          

❖ Reumatické choroby kostí                          

❖ Cukor v krvi, glukóza                                                   

❖ Fyzický stav                                              

❖ Jedy, toxíny                                              

❖ Stopové prvky 

❖ Gynekológia                                         

❖ Prostata                                                  

❖ Pokožka                                                      

❖ Endokrinný systém                             Na analyzátor tela je potrebné sa vopred objednať.          

❖ Imunitný systém                                  cena 30€ / 0908 525 511/ Ing. Tatiana Kvočiková                     

❖ Ťažké kovy                                        v cene je zahrnutý sumár výsledkov uvedených oblastí   

❖ Funkcia oka                                             

❖ Obezita                                                               

❖ Aminokyseliny                              

❖ Ušné problémy                                          

❖ Parazity                                            

❖ Analýza pŕs 

❖ Štítna žľaza 

❖ Enzýmy 

❖ Kolagén 

❖ Mužská sexualita  

                             

 

  Testovanie je NEVHODNÉ pre osoby s kardiostimulátorom, deti pod 10 rokov a tehotné ženy. 
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