Harmonizace prostoru, těla a vody

somavedic.cz

Cesta Somavedicu začíná ruční výrobou skleněného korpusu v tradičních
sklárnách na severu Čech, odkud následně putuje do Lovosic. V Lovosicích
se precizně sestaví srdce, které je tvořeno teslovou cívkou, polodrahokamy,
drahokamy z celého světa a vzácnými kovy. Takto sestavené srdce se nakonec
uloží do korpusu.
Somavedic jsme během 10leté existence odeslali do více než 58 zemí světa.
Momentálně se těší velké oblibě zejména v Japonsku, USA a Austrálii.

Videoreference našich klientů můžete zhlédnout
na adrese: www.somavedic.cz/videoreference

Zkušenosti našich klientů po zapojení Somavedicu
Každý z nás je nezaměnitelný originál. Má své specifické vědomosti, názory, přesvědčení, genetické,
fyzické a psychické předpoklady, představy, požadavky, touhy... Proces naší regenerace tak ovlivňuje
mnoho faktorů. Pokud je však v kombinaci se Somavedicem dodržován správný pitný režim, dostavují
se u klientů pozitivní účinky a změny. Po mnoha letech sbírání zpětných vazeb jsme sestavili obecný
popis zkušeností, se kterými se klienti běžně setkávají.

1-12 HODIN

Po zapnutí Somavedicu se během několika hodin „vyčistí a harmonizuje“ okolní vzduch. V
závislosti na daném modelu dochází také k harmonizaci vody, kterou naši klienti označují za
velmi lahodnou.

12-24 HODIN

Organismus se začíná čistit. Již v průběhu první noci Vám Somavedic sníží přebytky volných
radikálů, které bývají častou příčinou zdravotních problémů. Tuto skutečnost si lze ověřit
pomocí jednoduchého a rychlého testu volných radikálů z moči.

1-2 TÝDNY

3 TÝDNY

Během jednoho až dvou týdnů se většině klientů zlepší spánek. Délka hluboké (regenerační)
fáze spánku se může dvojnásobně až trojnásobně prodloužit. Budete mít více energie, a to
se pozitivně promítne v mnoha úrovních Vašeho života.
Ještě stále může probíhat detoxikace organismu, oproti původnímu nárůstu energie můžete
naopak zaznamenat její dočasný úbytek, neboť tělo přesměrovává energii do míst, kde je
zapotřebí něco regenerovat. Osvědčeným způsobem, jak podpořit vyloučení vyplavených
škodlivin z těla během detoxikace, je pití vody s citrónem. Jednoduchý návod obdržíte spolu
se Somavedicem.

1-2 MĚSÍCE

Po jednom až dvou měsících už se znatelně cítíte lépe, máte stabilně více energie, vyrovná se
Vám dech a jste klidnější. Začínáte mít více energie na řešení problémů a témat, které jste dlouho
odkládali, protože jste na ně zkrátka neměli sílu ani čas. Nárůst životní energie zákonitě přináší
i více pohybu. Tím vším se nastartují Vaše další pozitivní změny v životě.

2-6 MĚSÍCŮ

Somavedic i po dvou měsících neúnavně odstraňuje překážky bránící tělu, aby se samo
regenerovalo. Harmonizuje prostor, tělo i vodu. Tělo samo o sobě disponuje silnými regeneračními
schopnostmi, ale musí na ně mít ideálně přirozené harmonické prostředí (příroda), které Somavedic
nepřetržitě vytváří.

6-12 MĚSÍCŮ

Přibližně po 6 - 12 měsících doběhne eliminace negativních vlivů na mnoha úrovních. Somavedic
i nadále čistí prostor jak jen může, Vy se cítíte lépe a berete to jako samozřejmost.

Pozitivní a
nazaměnitelné
zkušenosti našich
klientů si
můžete přečíst na
našem webu

Textové reference klientů najdete na:
www.somavedic.cz/textove-reference

Harmony
Harmony je plnohodnotným nástupcem modelů
Quantum, Harmonie a Traveler. Snadno si poradí
s větší zátěží jak na venkově, tak při cestách
automobilem.
Eliminace negativních vlivů: GZ*, volných radikálů,
virů, bakterií, parazitů, plísní**
Prostředí: chaty, chalupy, jednogenerační domy,
nemovitosti na venkově bez větší zátěže (EMF)***,
automobily a hotelové pokoje
Korpus: ručně foukané křišťálové sklo uvnitř
potaženo stříbrem
Srdce: teslova cívka, polodrahokamy, drahokamy a
vzácné kovy (Au, Ag, Pd, Pt, Cu, Zn)

9 680,- Kč

vč. DPH (21%)
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* Zkratka pro geobiologické zlomy, které se hojně vyskytují v zemské kůře a

negativně ovlivňují podmínky pro život na povrchu vyzařováním kladných iontů.
** Vzhledem k nechemické cestě se tyto účinky projeví během třech měsíců.
*** Zkratka pro elektromagnetické pole, které je dnes díky moderním el. technologiím
prakticky všudypřítomné.

Sky
Sky dokáže velmi výrazně pomoci na cestě životem. Přinese Vám kus magického nebe až na
zem, a to pro lepší život. Ať už je to kvalitní spánek nebo eliminace mnoha negativních vlivů
v těle, mysli či duši, kterým jsme dnes neustále vystaveni. Výsledkem působení Somavedicu
Sky je větší zklidnění, vyrovnanost, harmonie, lepší soustředění, intenzivnější regenerace těla
a kvalitnější spánek.

NOVI

NKA

Eliminace negativních vlivů: EMF, GZ, virů, bakterií, parazitů,
plísní, volných radikálů
Prostředí: rodinné domy a byty ve městech, rehabilitační
centra, kanceláře, obchody atd.
Korpus: ručně foukané křišťálové sklo uvnitř potaženo stříbrem
Certifikace: IGEF (Německo)
Srdce: teslova cívka, polodrahokamy, drahokamy a vzácné
kovy (Au, Ag, Pd, Pt, Cu, Zn)

14 520,- Kč
vč. DPH (21%)

Atlantic upravuje strukturu*, vlastnosti, paměť a energetický
potenciál vody. Hodí se tam, kde se pije pitná voda. Atlanticem
upravená voda dokáže významně odlehčit imunitnímu
systému a posílit obranyschopnost buněk.

Atlantic

Prostředí: kuchyně, přívod vody do nemovitosti
Korpus: ručně foukané opálové sklo
Srdce: teslova cívka, polodrahokamy, drahokamy a
vzácné kovy (Au, Ag, Pd, Pt, Cu, Zn)

7 260,- Kč
vč. DPH (21%)
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* fotografie změny struktury vody naleznete na dalších stránkách.

Uran

Uran je vlajkovou lodí naší společnosti. Jedná se o univerzální
model, který si poradí s harmonizací prostoru a vody prakticky
kdekoli. Pro své vlastnosti se velice rychle stal nejprodávanějším
modelem.
Eliminace negativních vlivů: EMF, GZ, virů, bakterií, parazitů,
plísní, volných radikálů
Prostředí: nemocnice, kliniky, ordinace, biorezonanční centra,
školy, obchodní centra, rodinné a vícegenerační domy, byty
ve městech, nemovitosti v blízkosti BTS*
Korpus: ručně foukané křišťálové uranové** sklo (pískované)
Certifikace: IGEF (Německo), Bion (Slovinsko)
Srdce: teslova cívka, polodrahokamy, drahokamy a vzácné kovy
(Au, Ag, Pd, Pt, Cu, Zn)

17 000,- Kč
vč. DPH (21%)

* Systém základnových stanic, které distribuují signál (Televize, GMS,
LTE, 3-5G atd.) mapa BTS: gsmweb.cz

** Přidávané sloučeniny (oxidy) uranu do skla podléhají přísné evidenci
a kontrole jak Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB), tak
i v rámci Mezinárodní agentury pro atomovou energii.
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Uran

Somavedic Technologies
nabízí zákazníkům
nadstandardní služby

99.9%

60 dní

Dlouhodobě spokojených Možnost vrácení zboží
zákazníků
bez udání důvodu

24 hod
Nezávisle ověřeno
vědeckými laboratořemi

5 let

Doprava zdarma
Záruka na 100% funkčnost
v pracovní dny do 24 hod
Somavedicu

Strukturovaná voda je živá a plná přirozené energie, kterou tělo potřebuje
Japonský vědec Dr. Masaru Emoto
prokázal, že voda přijímá informace ze
svého okolí, ukládá je, a tím mění svojí
strukturu i kvalitu. Změněná kvalita
vody má pak až „neuvěřitelné“ účinky
na organismus člověka, ačkoliv se její
složení nezměnilo.
Díky fotografiím zmrzlé vody
(krystalografie) získáme informace
o její kvalitě. Energetizovaná „živá“
voda, např. z čistých studánek, tvoří
krásné šestihranné krystaly, zatímco
kohoutková chemicky upravená „mrtvá“
voda má krystaly zdeformované.

Molekuly vody před úpravou (rozbité) a po úpravě (strukturované) přístrojem Somavedic
Atlantic, Uran, Amber, Amber Sun a Gold. Somavedic navrací vodě její původní kvalitu,
kterou měla ještě před tím, než byla nepřirozeně zadržována, pod tlakem přečerpávána a
distribuována (tlakové potrubí atd.).

Somavedic působí v okruhu 30 m od přístroje
všemi směry, spotřebuje přitom minimum
elektrické energie–cca 1 kWh/měsíc

Somavedic je navržen na principu řízeného uvolňování energie z minerálů. Jedná se
především o polodrahokamy nebo drahokamy ve specifické konfiguraci. Vzácné kovy
výsledný efekt umocňují.

Srdce všech Somavediců tvoří teslova cívka,
polodrahokamy, drahokamy a vzácné kovy.

Všechny modely mají bezpečnostní protokoly:

Jak Somavedic funguje?
Somavedic je jediným zařízením na trhu, které dokáže pracovat jako pasivní rezonátor v aktivním poli a vytvářet tak záporné ionty (vzdušné vitamíny), které se
přirozeně vyskytují v jeskyních (využití ve speleoterapii) nebo v čisté přírodě. Běžně dostupné ionizátory generují záporné ionty v okruhu 2 metrů, ty jsou však
následně pohlceny často používanými plastovými materiály.
Jedinečnost Somavedicu spočívá v tom, že generuje záporné ionty v rámci celého domu či bytu, a to bez hučení ventilátorů, nutnosti čištění filtrů a bez pohlcování
kladně nabitými povrchy (plast - nábytek, linky, podlahy, elektronika atd.). Zcela tiše nastolí harmonické prostředí jako v přírodě a zároveň spotřebuje minimální
množství elektrické energie. Tuto ionizaci nastoluje v podloží země i ve vzduchu, stejně tak ve vodě a v lidském těle.
Nejsme první, kdo se zabývá těmito vlastnostmi materiálů a ovzduší. U nás se do hloubky problematikou fyzikálních vlastností iontových polí zabýval vědec Ing.
Zdeňek Buřival, CSc. Vliv krystalů na fyzikální procesy prokázaly experimenty, které navrhl vědec a výzkumník Marcel Vogel z USA. Ten výzkumu křemenných
krystalů věnoval prakticky celý svůj tvůrčí život. Používání vzácných/drahých kamenů a kovů k léčbě koneckonců není nic nového. Například indická medicína
(Ayurveda) je takto/k tomuto účelu využívá již od nepaměti.

Lze účinky Somavedicu změřit?
Záporné ionty, které Somavedic produkuje, přináší mnoho pozitivních efektů. Množství záporných iontů ve vzduchu lze snadno změřit pomocí speciálních přístrojů,
dnes běžně dostupných. Pokud jste dlouhodobě v nekvalitním prostředí (s nedostatkem záporných iontů), zvýší se Vám zpravidla hladina volných radikálů v těle.
Každý si může účinky Somavedicu ověřit v domácích podmínkách. Úplně nejsnadnější je zakoupení testovacích proužků, které dokáží volné radikály v moči
změřit. Efekt se dostaví během spánku a ráno už mají klienti hodnoty volných radikálu v normálu. Stačí porovnat hodnoty den před zapojením Somavedicu a
následující ráno po jeho nočním působení.
Pokud je tělo vystaveno velké koncentraci volných radikálů nebo pokud má málo antioxidantů, vzniká oxidační stres. Trvalý oxidační stres poškozuje buňky a
vede ke zrychlenému stárnutí. U více než 100 různých onemocnění je známa souvislost s oxidačním stresem: srdeční infarkt, mrtvice, ateroskleróza, diabetes,
Alzheimer, Parkinson, onemocnění jater, onemocnění pokožky, zánětlivá onemocnění kloubů, vznik nádorů a řada dalších. Alarmující signály těla jako vyhoření,
chronická únava a nedostatek energie, bolesti hlavy a migréna, náchylnost k infekcím a k zánětům, deprese - to vše mohou být příznaky oxidačního stresu.
Další možností měření jsou dnes již zcela běžně dostupné chytré hodinky, které dokážou měřit fáze spánku a některé i variabilitu srdečního tepu (HRV). Dle
zpětných vazeb našich klientů a našich měření se hluboký spánek se Somavedicem prodlužuje na dvojnásobek až trojnásobek. Variabilitu srdečního tepu,
kterou negativně ovlivňuje mimo jiné takřka všudypřítomné elektromagnetické pole (EMF), dokáže Somavedic během několika dnů dostat do normálu. Tato
skutečnost byla naměřena v nezávislé laboratoři IGEF (certifikaci a protokoly naleznete na webu).
Komplexnější měření účinků Somavedicu na lidský organismus lze provést na biorezonančním přístroji Bicom.Terapeutická centra Bicom jsou v České republice
hojně zastoupena.

KDE VZNIKAJÍ VOLNÉ RADIKÁLY A CO
ZPŮSOBUJÍ?

CO JE ELEKTROSMOG (EMF) A JAKÉ
MÁ DŮSLEDKY?

BEZKONTAKTNÍ ÚPRAVA VODY
SOMAVEDICEM

Nadbytečné volné radikály blokují regenerační procesy v těle, které probíhají v noci. Vznikají v důsledku dlouhdobého pobývání člověka v elektromagnetickém poli, ale také kouřením, stresem, špatným
pitným režimem atp. V těle vyvolávají chem. reakci,
tzv. oxidaci, která je považována za příčinu únavy
či chronických zánětů. Rovněž u onemocnění, jako
je Alzheimerova nebo Parkinsonova choroba, jakož
i u autoimunitních onemocnění, jako je roztroušená
skleróza, existuje podezření na souvislost s oxidačním stresem a zničujícím účinkem nadměrného
množství volných radikálů na naše buňky. Somavedic dokáže eliminovat přebytky volných radikálů
během jedné noci.

EMF je elektromagnetické pole, které vychází
z vysokonapěťových vedení, vysílačů mobilního
signálu, chytrých telefonů, wi-fi routerů, počítačů,
bluetooth zařízení, televizorů, dětských chůviček,
mikrovlnek, indukčních desek a z řady dalších
přístrojů. Je vědecky dokázáno, že elektrosmog
vyvolává v buňkách lidského těla škodlivé oxidační
procesy, které jsou způsobené volnými radikály, jež
mají negativní vliv na zdraví a jsou mj. považovány
za příčinu stárnutí. Somavedic spolehlivě eliminuje negativní vliv těchto energetických sítí, které
na nás působí prakticky 24 hodin denně.

Připravit vitální vodu umí modely Atlantic, Uran,
Amber, Amber Sun a Gold. Tyto modely bezkontaktně obnovují přirozenou krystalickou strukturu
vody pouhým přiložením k Somavedicu. Díky této
úpravě jsou naše buňky schopny vodu přijímat,
hydratovat se, chránit se tak před nadbytečnými
volnými radikály a lépe vyplavovat škodliviny. Vodu
(nezáleží na množství) stačí umístit do max. vzdálenosti 30 cm od Somavedicu. Voda je upravená
(100% strukturovaná) během 10 - 15 minut. Takto
upravenou vodu často klienti popisují jako lehkou,
hladkou, jemnou apod.

Somavedic má za sebou také úspěšnou předklinickou studii a další klinické studie nejen v ČR, ale i v zahraničí.
Více informací na webu.

CO JSOU TO GEOBILOGICKÉ
ZLOMY?

TESTOVAL SE SOMAVEDIC
LABORATORNĚ?

CO ZNAMENÁ STRUKTUROVANÁ
VODA?

Geobiologické zlomy (GZ) jsou zemská záření,
která vykazují měřitelnou odchylku od přirozeného magnetického pole. Vznikají např. působením
podzemních vodních žil a umělým zásahem do zemských vrstev. Jejich působení se může často projevovat špatným spánkem, bolestmi hlavy a zad,
častou únavou. Pokud geobiologické zlomy narazí
na technická pole (spojená např. se stožáry mobilních sítí a s elektroinstalacemi), dochází k oslabování našeho imunitního systému. Tyto zóny navíc neustále putují pod povrchem, a proto je nelze
dlouhodobě vyřešit pouhým přesunem postele.
Somavedic si s těmito zónami hravě poradí a 100%
eliminuje jejich negativní vliv.

Somavedic je certifikován a má laboratorně ověřenou účinnost. Tyto testy proběhly v Neměcku
(IGEF, Dartsch - Dr. Sche), ve Slovinsku (BION)
a v České republice (Výzkumný ústav balneologický). Momentálně probíhají 4 preklinické
studie v českých nemocnicích. Je pravděpodobné, že Somavedic uvidíte brzy v lékárnách.
Somavedic je připojen do zásuvky nebo USB.
Všechny modely mají certifikace pro bezpečné
použití, a to v globálním měřítku podle daných
standardů konkrétní země.

Voda je základem všeho živého (lidské tělo z cca
70%). Přirozená voda, např. z lesní studánky, je
plná vitální energie a obsahuje značné množství
antioxidantů, proto také lépe chutná. Taková
voda přirozeně vytváří víry, proudy a nabíjí se
tak energií, kterou posléze ukládá a předává
ji našemu organismu. V důsledku moderních
úprav a přepravy potrubím ztrácí voda svou
přirozenou energii, v některých případech má
dokonce 0% energie, proto ji naše tělo nechce
vpustit do oběhu a rovnou tuto vodu vylučuje.
Naopak Somavedicem strukturovanou vodu
tělo miluje.

Upozornění: SOMAVEDIC nenahrazuje lékařskou zdravotní péči!
Doporučujeme použití v kombinaci s biorezonančními přístroji BICOM a kontrolami u lékařů.

Ruby
Ruby se zaměřuje na podporu a harmonizaci
mezilidských vztahů v nejširším slova smyslu.
Doporučujeme jej jako doplňkový model k modelům
Sky, Uran, Amber, Amber Sun nebo Cobalt.
Eliminace negativních vlivů: EMF*, GZ**, virů,
bakterií, plísní, parazitů, volných radikálů
Prostředí: všude, kde je zapotřebí harmonizovat vztahy,
rodinné a bytové domy, rehabilitační centra,
meditační místnosti, jóga atd.
Korpus: ručně foukané křišťálové sklo s příměsí
zlata (pískovaný)
Certifikace: IGEF (Německo)
Srdce: teslova cívka, polodrahokamy, drahokamy a
vzácné kovy (Au, Ag, Pd, Pt, Cu, Zn)

14 520,- Kč
vč. DPH (21%)

* Zkratka pro elektromagnetické pole.
** Zkratka pro geobiologické zlomy, které se hojně vyskytují
v zemské kůře a negativně ovlivňují podmínky pro život na povrchu
vyzařovaním kladných iontů.

Cobalt
Cobalt je určen pro podporu psychiky,
intuice a koncentrace, pomáhá v
uzemňování. Napomáhá při hledání
cesty z různých depresivních stavů
a psychických poruch. Cobalt
doporučujeme jako doplněk k modelům
Sky, Uran, Amber, Amber Sun a Ruby.

Eliminace negativních vlivů: EMF, GZ, virů,
bakterií, plísní, parazitů, volných radikálů
Prostředí: všude, kde je třeba mít psychiku
v rovnováze - rodinné a bytové domy, pracovny,
kancelářské prostory, obchody atd.
Korpus: ručně foukané kříšťálové sklo s příměsí
kobaltu (pískovaný)
Certifikace: IGEF (Německo)
Srdce: teslova cívka, polodrahokamy,
drahokamy a vzácné kovy (Au, Ag, Pd, Pt, Cu, Zn)

14 520,- Kč
vč. DPH (21%)

Amber Sun

Amber je nejvýkonnější a nejuniverzálnější standardně vyráběný
Somavedic. Jeho výkon je přibližně 4x vyšší než u modelu Uran.
Poradí si s jakýmkoli zatížením prostoru, především se silným
EMF. Samozřejmostí je také harmonizace vody. Toto jantarové
slunce si okamžitě získává své věrné klienty.

48 400,- Kč
vč. DPH (21%)

Eliminace negativních vlivů: EMF, GZ, virů, bakterií, plísní,
parazitů, volných radikálů
Prostředí: rodinné a bytové domy, pracovny, kanceláře,
obchody, hotely, konferenční sály, elektromobily atd.
Korpus: ručně foukané jantarové sklo
uvnitř potaženo stříbrem (2 barevné varianty)
Certifikace: IGEF (Německo)
Srdce: teslova cívka, polodrahokamy, drahokamy a vzácné
kovy (Au, Ag, Pd, Pt, Cu, Zn)

Amber

Gold
Gold je vrcholným modelem naší společnosti.
Zvládá vše, co ostatní modely, a dále má
přidané funkce na míru konkrétnímu klientovi,
který tímto krokem velice často započíná novou
životní etapu. Pokud toužíte zažít skutečně
mnohaúrovňovou transformační detoxikaci
sebe sama, je Gold jednoznačným spouštěčem
a pomocníkem na této osvobozující cestě.

Eliminace negativních vlivů: EMF, GZ, virů,
bakterií, plísní, parazitů, volných radikálů
Prostředí: vhodný jak do domácího, tak do
pracovního prostředí
Korpus: ručně foukané křišťálové sklo
potaženo 24 karátovým zlatem.
Srdce: setaveno na míru klienta. Soustava
teslovy cívky, polodrahokamů, drahokamů a
vzácných kovů (Au, Ag, Pd, Pt, Cu, Zn)

Cena je individuální

Gold je tvořen na míru lidem, kterým je souzen.

Somavedic Medic Gold (1:1) >>>

Ruby

Cobalt

Amber

Geo. zlomy (GZ)
El. pole (EMF)
Volné radikály
Viry a bakterie
Plísně a paraziti
Harm. prostředí
Úprava vody
Psychika
Vztahy
Účinek

základní

střední

komplexní

Gold

První Somavedic sestavil Ivan Rybjanský
ve své dílně 1. dubna 2011. Tenkrát se mu
honila hlavou vize: „Kdyby to pomohlo
jedinému člověku, tak to usilí stálo za
to“. Ještě tentýž rok vyrobil přes pět set
kusů. Po letech inovací, výzkumů, zkoušek
a sbírání zpětných vazeb, ušel Somavedic
velký kus cesty. Po celém světě nyní
svítí a harmonizují prostor desítky tisíc
Somavediců.
Od začátku má Somavedic potenciál pomoci
změnit svět k lepšímu a s každým novým
rozsvíceným Somavedicem se tato vize
naplňuje a stává skutečností. Děkujeme
všem klientům, že jsou součástí této zásadní
a pozitivní změny. Z celého srdce věříme
v další světlou budoucnost.

Tým Somavedic Technologies

<<< Somavedic Medic Amber

Přívěsek

Portable

Křišťálový amulet na krk

Křišťálový amulet na klíče

Materiál: křišťálové sklo + hologram loga Somavedic
Průměr: 25 mm

Materiál: křišťálové sklo + 3D hologram Somavedicu
Velikost: 30 x 20 x 15 mm

484 Kč vč. DPH

484 Kč vč. DPH

NKA

NOVI

Button

Pyramida

Amulet do kapsy, batohu či kabelky

Křišťálová pyramida - designové těžítko

Materiál: ručně lisované, broušené a pískované uranové sklo
Velikost: 34 x 18 mm

Materiál: křišťálové sklo + 3D hologram Somavedicu
Velikost: 100 x 100 x 70 mm

1 210 Kč vč. DPH

2 500 Kč vč. DPH

somavedic.cz
Somavedic Technologies s.r.o.

Smetanova 1246/22, 410 02 Lovosice
tel: 731 173 591 / 730 931 405
info@somavedic.cz
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