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Med BioDisc fiiryngrar du dven kroppens molekyldra struktur,

p3 samma sdtt som vdtskor, frukt och gronsaker pSverkas Sven m6nniskokroppens molekyldra
struktur. Genom regelbunden anvdndning av Bio Disc ger du din kropp bdttre ftlruts5ttningar, du

k6nner dig piggare, friskare och m8r biittre.

Vad 5r BioDisc?
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Strukturerad vatten molekyl - sedd
Genom mikrosktp

BioDiscens naturliga energi fiirbiittrar din siimnrytm

Genom att placera BioDiscen under sdngen ndr du sover okar den din positiva "Chi energi" i

Kroppen. Tycker du att det blir sv8rt att somna p3 kvallen kan det hjdlpa med BioDiscen
under sdngen, du kan ocksS placera den under trdningsoverallen niir^du tar din
kvdllspromenad, under jackan ndr du skottar sno eller jobbar i triidg8rden.

Man har kunnat konstatera en viss lindrande effekt vid smdrta och vdrk ndr man
Lltit sotstr\larna reflekteras via BioDiscen mot det smerbnde omrBdet.

Vad Hr BioDisc Ajord av?

BioDisc framstiills genom fusion och nanoteknologi. Naturliga mineraler har Sterskapats och
struKurellt infogats i glas pE molekylEr nivS'
Kombinationen av mineralerna och den speciella fusionstekniken producerar en katalytisk
omstrukturering av energin, som genererar en lSngvarig naturlig genklang och har
formSgan att bli omplacerad till all sorts vdtskor och fornya den naturliga molekyldra
strukturen.

BioDisc - En revolutionerande nyhetl

BioDisc genererar en naturlig energi som foryngrar
den molekyldra strukturen i alla vdtskor, eller
produkter som innehSller vdtska, dvs. niistan allt'
Produkten blir mer hydratiserade och smakar bdttre och
hSller liingre. Placerad i kylskEpet p8verkar Bio Disc
allt inneh8ll i kylsk8pet - alla viitskor, kott, korv, ost,
frukt, rotfrukter och gronsaker kommer att smaka baftre
och hilla l6ngre.

Den foryngrade molekyldra strukturen blir densamma
som du kan hitta i speciellt hdlsosamt naturligt kdllvatten'

Vattnet 5r viktigt fiir v6r hdlsa och v6lbefinnande

Vattnets kemiska uppbyggnad Eir viktig for hiilsan,
Molekyltirt strukturerat vatten okar syretillforseln i blodet,
hj6lper till att avgifta de fria radikalerna, okar leverns
reningsformSga och forbdttrar kroppens
ndringsupptagnings fdrmBga.
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Hur fungerar det?

Beta- rytm frekvensen snurrar motsols och som andra energiv8gor p8verkas trogflytande
foremSi. T.ex. kan ett magne$alt p8verka metallforemSl och rontgenst8lar kan pSverka
filmkassetter mm. P3 samma sEitt p8verkar beta- rytmen med riitt frekvens och hastighet
viitskan (vattnet) i all materia.

Vad menar man med att omstrukturera den molekyldra strukturen i vdtskor?

Pumpar, filter och UV ljus anvdnds ofta iframstdllningen och hanteringen av vatten och
Vattenrening, Dessa forstor ofta den molekyliira strukturen som kan ha funnits i viitskan.
BioDisc Sterltaller den molekyliira strukturen som visas pE bilden.

Den vdtska som omger var och en av kroppens celler iir en del av bindvdvnaden. Alla
Kapilleirer och nerver slutar i bindvtivnaden. Varken blodflddet eller nervsystemet har
direktkontakt med cellen. Transporten av syre till cellen sker diirmed via bindvdvnaden,
liksom transpoften av koldioxid frSn cellen. Vatten med bra molekyl€ir struktur i bind-
vdvnaden forbtittrar cellens metabolism. Signaler till nerver och muskler forbiittras och en
fdrbdttring sker ocks8 i hela cellens fysiska funktion.

Hurdana mineraler innehtller BioDisc?

BioDisc best8r av 13 olika tekniskt framstiillda mineraler som strukturellt infogats med
nanofusionsteknik. Varje mineralpartikel har en individuell form och storlek som i kombination
med de andra mineralerna bildar den snurrande genklangen som kallas "Chi" energi.

Hur flyttas energin till vattnet med BioDisc?

BioDisc energin "snurrar" in iviitskan motsols. Genklangen som bildas kan liknas vid den
som finns i mSnga liikande kdllor over hela vdrlden. Annu kan inte forskare forst8
varfor viitskor uppfor sig annorlunda i energifiilt. Jiimfor med magnetismen - det tog
tid innan man fdrstod vafor en magnet uppfor sig som den 9or.
Mycket forskning sker inom detta omr8de eftersom ca 7Qo/o av mdnniskokroppen best8r av
vatten och det tir viktigt att tillfora kroppen vatten med rdtt molekylEr struktur.

Finns det nigot bdst - fiire - datum?

Man har berdknat att BioDisc energin varar i minst 15 3r (eventuellt ldngre). Nyligen
gjorda test p3 original prototypen (tillverkad fdr 6 3r sedan) visade att

o --.
EnerginivSn snarare okat 5n minskat. Genklangen p8verkas inte av jordens

dragningskraft.

En vdtska utan molekyliir struktur (1) En vdtska med en molekyl1r struktur (2)
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Kan BioDisc hjiilpa mig aft sova?

Avbruten somn kan bero pE m8nga saker; en vanlig orsak till dElig och orolig somn 6r
sE kallad E-smog. Dessa impulser kan liknas med frekvenserna frdn en mobil-telefon och
genereras oFtast av elektriska kablar i viiggar ock tak. Placeras BioDisc mitt under
sdngen ddr du sover dB forsvagas E-smog effekten m6rkbart och forutsattningarna for en

god och kvalitativ nattsomn for bZittras.

Forvissa personer har den positiva "Chi" energin upplevts som om det vore svtrare att
somna in - men detta torde kompenseras av en djupare och lugnare sdmn efter att man
vEl somnat.

Hjdlper BioDisc mot vErk?

Virk orsakas ocks8 av mSnga saker. Inflammation kan
vara orsak till virk. Genom att dricka BioDisc
vatten renas kroppen och kan minska svullnad och
virk. Genom att h8lla BioDisc mot det stdllet ddr det
vdrker gBr solens str8lar genom discen och in i din
kropp. Du behover inte ens ta av dig kl6derna,
strElarna g3r igenom de flesta ytor. Vrid lSngsamt
discen motsols medan du h8ller den mot det onda
stallet. Behandla i ca 20 minuter.

Vilka andra effekter har BioDiscen?

Mdrkbart okade energiniv8er f8r man genom att t.ex. st8 under BioDisc n6r du duschar. Du

k6nner dig mer energifylld hela dagen efter en BioDisc dusch. BioDisc har en positiv verkan
mot bl.a. Jetlag,

Finns det bevis fiir att BioDisc fungerar?

FrSgan krdver egentligen tv8 svar - Om man med fungerar menar om BioDiscen pSverkar
vdtikors molekyldra struktur, blir svaret tveklost ja. FlerSriga tester och experiment ger
entydiga resultat.
Om frSgan giiller p3 vilket sdtt molekyldrt strukturerade v6tskor p8verkar mdnniskan 6r
svaren vetenskapligt sdtt inte lika enkla. Dtiremot talar alla nojda anviindares och deras
vittnesmSl sitt tydliga spr3k.
Letar du efter bevis p3 "Cni" energi finns de runtomkring di g. Bevisen for kvantfysiken finns
i resultaten, inte i orsakerna och effekterna. Ater jdmfor med magnetismen som ju var
rena rama trolleriet innan man kunde forstS orsakerna.
Prova att gora de olika testerna, observera och smaka p3 skillnaderna i mat och dryck.
Mdrk skillnaden p3 rSvarors livsldngd ikylsk8pet och upplev energin efter en god natts
somn.

Var hittar jag information om BioDisc?
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