Akcijski kupon za zdravstveno preventivo
Ime upravičenca

Vredno

EUR *4.636,-

z besedami

štiri tisoč šeststo šestintrideset
Prodajni partner

vključeno

OKTAVA

programsko
opremo
iLifeSOMM 3.1 analogni oktave

Unovčljivo ob

iLife International Est. | Föhrenweg 5 | LI-9496 Balzers

Kupona ni mogoče unovčiti za gotovino. Služi kot popust, pri nakupu izdelka „Art. Št. 22322,00 - iLifeSOMM 3.1 analogni oktave“ v skladu s kriteriji, obdobjem in / ali limitom.

iLife International Est od leta 2009 razvija, proizvaja in
prodaja medicinske produkte in zlasti izdelke, sisteme in
aparate za zdravstveno preventivo.
Ustanovitelj, lastnik in izvršni direktor podjetja, Andreas Günther od leta 1993 razvija, certificira in patentira
različne izdelke in sisteme za zdravstveno nego. Več patentov potrjuje edinstvenost in več kot milijon uporabnikov, ki te izdelke uporabljajo večkrat na dan, potrjujejo
visoko učinkovitost teh izdelkov.
Zdravstvena preventiva je osnova za zdravo življenje in vitalnost do visoke starosti.
Učinkovitost imunskega sistema je odvisna od zadostne energije v telesu, tega se še kako zavemo v sedanji
situaciji, ki je za nekatere zelo boleča.
Kot ste videli, niso prizadete samo starejše generacije,
ampak tudi veliko mladih. Tu bi človek pomislil, da
imajo še dovolj energije.

V Sloveniji velja

Učinki ukrepov zadnjih 2,5 let so jasno vidni povsod.
Številne odsotnosti delavcev v podjetjih, tudi v samem
zdravstvenem sistemu, kadrovska stiska spravlja celoten sistem do meja. Vendar je ta problem v zdravstvenem sistemu le posledica zdravstvene politike zadnjih
desetletij, kjer je bil poudarek le na zdravljenju simptomov, a se vzroka skoraj ali nikoli ne lotevamo – da ne
omenjamo promocije preventive.
Bolj kot kdaj koli prej se prav v kriznih časih zavemo, da
je zdravje največje dobro in da smo konec koncev sami
odgovorni za zanj.
Samo kdor je v dobri
kondiciji in zdrav, ima
močan imunski sistem in dovolj energije,
ki ni blokirana, lahko
preživi okužbo neokrnjeno in bo zato tudi v
takšnih časih lahko pomagal drugim.

iLife pomaga!

Način delovanja terapije SOMM

V skladu z našo vizijo, „zdravje in vitalnost vsakomur“, Štiri glavne komponente sistema iLifeSOMM:
iLife začenja edinstveno kampanjo finančne pomoči
■ Glasbena terapija
neverjetnega obsega.
■ Elektromagnetna terapija
■ Vibracijska terapija
Ustanovitelj Andreas Günther pri■ Daljna infrardeča terapija
speva akcijske kupone za zdravstve- Skupaj pomagajo telesu, da pridobi dovolj virov, za
no preventivo za nakup sistema iLife- samozdravljenje.
SOMM kot takojšnjo pomoč, tako da
ima vsak možnost vzeti svoje zdravje
Dodatne informacije pri:
v svoje roke.
Center Revitalizacije, d.o.o.
Delpinova ulica 22
5000 Nova Gorica
Slovenia
Za začetek preventivnega zdravstvenega varstva nikoli
M +386 41 320 127 | M +386 41 451821
ni prezgodaj – prej ko je, lažje je ostati zdrav. Vsi ljudje
E peter@c-r.si
morajo intenzivno delati na svojem osebnem zdravstvehttps://www.c-r.si
nem varstvu, da lahko nekaj naredijo pravočasno, preden bo prepozno!

Kupon za zdravstveno preventivo
Kriterij:
■ za zdravstveno ozaveščene in samoodločne ljudi
■ Zagotovljen proračun: 450.000 EUR
Obdobje in limit:
■ julija in avgusta 2022
■ dokler proračun ni v celoti izčrpan
Unovčljivo za:
■ iLifeSOMM 3.1 analogni oktave
Veljavnost v državah:
■ Slovenija pa tudi Švica, Nemčija, Avstrija

Vzrok bolezni

Logika terapije SOMM

Človeški organizem skozi generacije samostojno raz- Dejstvo: Podrejeni sistemi in organi lahko pravilno devije različne obrambne mehanizme, da se zaščiti. Naše lujejo le, če nadrejeni avtonomni živčni sistem nadzoruorgane in telesne funkcije uravnava vegetativni živčni je in deluje uravnoteženo!
sistem.
Osem medicinsko priznanih oblik terapije sistema iLi„Bolezen se začne, ko telesni regulativni sistem ne za- feSOMM, ki so v realnem času sinhronizirane v enem
dostuje za odpravo motenj. Ne življenje v nenormalnih samem wellness sistemu, lahko nudi podporo v samo
pogojih, niti motnja kot taka ne povzroča bolezni, am- 12 minutah z vsakodnevno uporabo za:
pak bolezen se začne z nezadostno sposobnostjo samoregulacije! “
Imunski sistem
■ Povečanje števila makrofagov
■ Krepitev imunskega sistema

Rudolf Ludwig Karl Virchow
(Nemčija, 1821 - 1902)
Zdravnik, Berliner Charité

Ponovna vzpostavitev
samoregulacije

iLifeSOMM za ponovno vzpostavitev samoregulacije

Metabolizem celic
■ Spodbujanje krvnega obtoka
■ Razbijanje „rolk kovancev“ rdečih krvničk
■ Oskrba vseh telesnih celic z zadostno količino
kisika, vitalnih in hranilnih snovi
■ Vzdrževanje potenciala celične membrane
■ Razgradnja in izločanje odpadnih snovi
Osnove za povečanje energije
■ Sprostitev
■ Odprava stresa
■ Odstranitev blokad

Dejstvo: Popravljanje in celjenje lahko poteka
učinkovito le, če je avtonomni živčni sistem uravnotežen in parasimpatični živčni sistem aktivnejši od Obnova zdravja za:
■ Popolno regeneracijo organizma
simpatičnega živčnega sistema!
■ Povečanje energije
■ Olajšanje napetosti in bolečin
Štirje glavni načini delovanja sistema iLifeSOMM:
■ Visoko vitalnost
■ Glasba za globoko sprostitev
■ Neokrnjen mišično-skeletni sistem
■ Elektromagnetno polje za pospeševanje
■ Fizično in duševno izboljšanje zmogljivosti
krvnega obtoka
■ Vibracije za fizično in psihološko sproščanje
blokad
■ Daljna infrardeča za razstrupljanje
Skupaj lahko popolnoma uravnovesijo simpatični in
parasimpatični živčni sistem v samo 12 minutah – najhitrejša odprava blokad.

Posledično lahko parasimpatični živčni sistem ponovno opravlja svoje naloge regeneracije, popravljanja in
zdravljenja. Regulacijske in funkcionalne motnje se
tako lahko zajezijo in odpravijo že na izvoru.

iLifeSOMM - moja pot do zdravja

