


Γιατί πρέπει να μας απασχολεί η 
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία;
Υπάρχουν πολλές επιστημονικές 
και ιατρικές μελέτες με σκοπό να 
προσδιορίσουν τις μακροπρόθεσμες 
επιπτώσεις της επιβλαβούς 
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (EMR, 
ή ηλεκτροαιθαλομίχλης εν συντομία) 
στην υγεία μας, που προέρχεται από 
ψηφιακές συσκευές – κινητά τηλέφωνα, 
ασύρματα δίκτυα, τηλεοράσεις, και 
δορυφόρους, για να αναφέρουμε μερικές  
– και τις επιπτώσεις τους στον ψυχισμό 
και την ευημερία.

Oliver, Ηνωμένο Βασίλειο
«Με έπεισαν τα μετρήσιμα αποτελέσματα αυτής της γκάμας προϊόντων, 
τα οποία έδειξαν ότι αυτά δεν είναι απλώς κάποια ακόμη προϊόντα της 
νέας εποχής, αλλά κάτι που έχει ένα φυσικό αποτέλεσμα.»



Κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι η 
καθημερινή έκθεση σε τεράστιες ποσότητες 
μη ιονισμένης, ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας σε υψηλές συχνότητες, 
είναι ένας παράγοντας που συμβάλλει 
στη μείωση των επιπέδων ενέργειας, της 
γενικής κόπωσης και αφυδάτωσης, και της 
μεγαλύτερης πίεσης σε ψυχολογικό επίπεδο.

Diana, ΗΠΑ
«Με ένα γεμάτο πρόγραμμα στο γραφείο και την έκθεση σε συνεχή 
ασύρματη ακτινοβολία, ένιωθα στραγγισμένη και με πολύ λίγη 
ενέργεια για την οικογένειά μου και για τον εαυτό μου. Αλλά από τότε 
που άρχισα να χρησιμοποιώ τα προϊόντα coMra Wave (κινητό, σουβέρ, 
και κρεμαστό κόσμημα), έχω πολύ περισσότερη ζωτικότητα για να 
παίξω με τα παιδιά μου και ενέργεια για να ασκηθώ επίσης!»



Πώς βλάπτει η ασύρματη ακτινοβολία;
Έχει να κάνει με το νερό. Η 
ακτινοβολία από ασύρματα δίκτυα 3-4-
5G, GSM και όλες τις άλλες ψηφιακές 
τεχνολογίες, κάνει τη δομή του νερού 
- τόσο στο σώμα μας όσο και στο νερό 
που πίνουμε – χαοτική και ανθυγιεινή. 
Τί σημαίνει αυτό;

Alexander, ΗΠΑ
«Γνώριζα τους κινδύνους της ακτινοβολίας από τη χρήση 
κινητού τηλεφώνου εδώ και αρκετό καιρό και λόγω αυτού 
περιόριζα την έκθεση των παιδιών μου σ’ αυτήν. Τώρα με 
το coMra Wave Cell στο κινητό μου τηλέφωνο, τα αφήνω 
να χρησιμοποιούν τις εκπαιδευτικές εφαρμογές και τα 
παιχνίδια στο κινητό μου χωρίς να νιώθω άβολα γι’ αυτό.»



Για παράδειγμα, μέσω του 
νερού, το σώμα αντικαθιστά 50 
δισεκατομμύρια κύτταρα καθημερινά. 
Το νερό επίσης βοηθά τη διαδικασία 
της αναπαραγωγής του DNA για να 
αποτρέψει λάθη στο DNA μας. Αυτό 
βοηθά στην αντιγήρανση και την 
πρόληψη όγκων.

Robert, Ηνωμένο Βασίλειο
«Χρησιμοποιώ το coMra Wave περισσότερο από ένα μήνα ως μέσο για 
να φρεσκάρω το νερό της βρύσης για πόσιμο. Πάντα χρησιμοποιούσα 
ένα χημικό φίλτρο, καθώς το νερό εδώ έχει μια μπαγιάτικη γεύση ... 
Έμεινα έκπληκτος με την ευχάριστη και φρέσκια γεύση ... Προτείνω το 
coMra Wave για να βελτιώσετε και να φρεσκάρετε το νερό της βρύσης.»



Γνωρίζουμε επίσης ότι υπάρχει ένα περίπλοκο δυναμικό 
δίκτυο δεσμών στο νερό, το οποίο δημιουργεί μία 
δομή αντίστοιχη της ηλεκτρικής δραστηριότητας του 
εγκεφάλου...

Avril, Καναδάς
«[Η τεχνολογία coMra Wave] είχε επιπτώσεις στους 
πονοκεφάλους μου - τόσο στη μείωση της συχνότητας 
όσο και της σοβαρότητας. Τον τελευταίο καιρό έχω 
εκπλαγεί ευχάριστα γιατί οι πονοκέφαλοι που έχω δεν 
έχουν επιδεινωθεί και δεν είναι τόσο έντονοι. Αν νιώσω 
ότι με πιάνει πονοκέφαλος, φροντίζω να πίνω πολύ νερό 
που έχει υποστεί επεξεργασία με το coMra Wave coaster.»



…αυτή η δυναμική δομή δίνει 
στο νερό τις θεραπευτικές 
του ιδιότητες, και δρα ως 
διαμεσολαβητής σε κάθε 
βιολογική διαδικασία.
Εν ολίγοις, το νερό είναι ζωντανό 
και είναι το κλειδί σε όλες τις 
θεραπευτικές επιδράσεις στο 
σώμα και στο μυαλό.

Michail, Τσεχία
«Θυμάμαι την πρώτη μου αξιοσημείωτη εμπειρία 
με το κρεμαστό μενταγιόν μετά από λίγες 
μέρες που το φορούσα στο λαιμό μου. Είχα μια 
αίσθηση αυξημένης σωματικής και διανοητικής 
ζωτικότητας και αντοχής ... Με την πάροδο 
του χρόνου η αρχική αίσθηση ήταν λιγότερο 
αισθητή, καθώς το σώμα και οι αισθήσεις μου 
προσαρμόστηκαν σε αυτό το νέο επίπεδο 
ενέργειας και το κρεμαστό μενταγιόν έγινε 
αναπόσπαστο κομμάτι του τρόπου ζωής μου.»



Πώς βοηθά η τεχνολογία coMra Wave;
Παράγουμε ιατρικές συσκευές για πάνω 
από μια δεκαετία και μέσω της έρευνάς 
μας καταλάβαμε ότι η βελτίωση της 
ποιότητας του νερού είναι το κλειδί για 
τη βέλτιστη υγεία.

Rebecca Diaz, κριτική Google
«Το coMra είναι «οι πρώτες βοήθειες» σε 
ένα κουτί! Το λατρεύω! Το χρησιμοποιώ 
για τα πάντα: διαταραχές του ύπνου, 
πόνους, ανοσοποιητικό σύστημα, 
τραυματισμούς, ενέργεια, κόπωση και 
πολλά άλλα! Με έχει γλυτώσει από 
πολλές επισκέψεις στο γιατρό και 
φυσικά χρήματα.»



Η τεχνολογία coMra Wave 
αντιμετωπίζει το πρόβλημα 
επαναφέροντας ισορροπία στη 
φυσική δομή του νερού με ένα 
πολύ μοναδικό τρόπο.
Ας δούμε κάποια 
παραδείγματα με 
περισσότερες λεπτομέρειες:



Βάλτε ένα coMra Wave Cell 
στο κινητό σας τηλέφωνο.
Το Cell απορροφά την 
επιβλαβή ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία που εκπέμπει η 
συσκευή σας...



...η επιβλαβής 
ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία μετατρέπεται 
σε μια υπογραφή αρμονικής 
κυματομορφής μέσα στο 
Cell μέσω ενός μοναδικού 
συστήματος πολλαπλών 
στρωμάτων/επιφανειών...



...επειδή το ανθρώπινο σώμα αποτελείται κυρίως από νερό, τα 
υγιή ενεργειακά κύματα αποτυπώνονται πίσω στο σώμα μόλις 
αυτά τα δύο έρχονται σε επαφή.



Τοποθετήστε ένα μπουκάλι νερό πάνω 
σε ένα coMra Wave Σουβέρ. 
Ισχύει για οποιοδήποτε υγρό/ποτό, αλλά 
ας χρησιμοποιήσουμε ένα μπουκάλι νερού 
1 λίτρου ως παράδειγμα...



...το Σουβέρ 
απορροφά 
την κοντινή 
περιβαλλοντική 
ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία και 
την μετατρέπει σε 
υπογραφή αρμονικής 
κυματομορφής 
χρησιμοποιώντας 
το εσωτερικό 
σύστημα πολλαπλών 
στρώσεων/
επιφανειών...



...μετά από 10 λεπτά, 
το 1 λίτρο νερού 
αναδιαρθρώνεται, 
ενεργοποιείται εκ νέου 
και πραγματικά έχει 
καλύτερη γεύση.



Το coMra Wave Κρεμαστό/
Μενταγιόν προσφέρει 
το μεγαλύτερο 
επίπεδο προστασίας. 
Έχει ένα επιπλέον 
στρώμα κρυστάλλου 
χαλαζία, σχεδιασμένο 
να συγκεντρώνει και 
να επιστρέφει αυτήν 
την υπογραφή της 
περιστροφικής δίνης στο 
σώμα σας με μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα από 
ένα στάνταρντ  
coMra Wave Cell.



Είναι αληθινά όλα αυτά;
Ναι, σίγουρα. Κάναμε εργαστηριακές δοκιμές 
χρησιμοποιώντας διαφορετικές επιστημονικές προσεγγίσεις, 
όπως Πυρηνικό Μαγνητικό Συντονισμό (NMR), Ανάλυση 
Φάσματος Μικροκυμάτων και Ανάλυση Ισχύος, και Τεστ 
Διαλελυμένου Οξυγόνου.
Συγκεντρώσαμε πληροφορίες από εκατοντάδες χρήστες 
πιλοτικών εφαρμογών σε διάρκεια άνω των 7 ετών, ενώ 
έγιναν επίσης δοκιμές σε φυτά και κατοικίδια.
Τα αποτελέσματα από όλες αυτές τις δοκιμές έδειξαν ότι η 
τεχνολογία coMra Wave επανεξισορροπεί την ποιότητα του 
νερού πλησιάζοντας αυτή του νερού της φύσης.
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