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S C IO

Uzdrawianie ciała, umysłu i ducha
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BIOREZONANS I BIOFEEDBACK METODĄ SCIO™
ULTRANOWOCZESNA MEDYCYNA ENERGETYCZNA
KOMPUTEROWE BADANIA I ZABIEGI W JEDNYM
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SUPER FUNKGA OXSUBSPACE
PREDIAGNOZA, BADANIA
I ZABIEGI NA ODLEGŁOŚĆ
Poza badaniami i zabiegami podczas
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URZĄDZENIE SCIO™ ZOSTAŁO
ZAPROJEKTOWANE
Z MYŚLĄ O WYKRYWANIU
I REDUKCJI STRESU
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OPINIE KLIENTÓW
“Od lat choruję na Hasimoto, mam guzki
w tarczycy oraz problemy z oczami. Po
kilku zabiegach SC/O™ (1-2 razy w

których pacjent podłączony jest do

S C IO ™ wykorzystuje wiele terapii

miesigcu) zauważyłam, że zmniejszył się

urządzenia S C IO ™ za pomocą elektrod

multimedialnych, aby obniżyć poziom

ucisk na tarczycy czułam się bardziej

(na głowie, rękach i nogach) urządzenie

stresu. Urządzenie mierzy reaktywność

spokojna i miałam lepszy sen. Korzystam

to oferuje równie skuteczne działanie

elektrofizjologiczną, która także

z zabiegów już ponad 6 miesięcy i mogę

na odległość. Wynika to z faktu, że

obrazuje poziom stresu u klienta.

stwierdzić, że poprawiły się badania

było ono tworzone z myślą o

System został skalibrowany tak, aby

hormonalne, lekarz zmniejszył dawkę

diagnozowaniu i uzdrawianiu z baz

mierzyć subtelne i trudne do

leków; a przede wszystkim poprawił się

ziemskich astronautów będących w

wychwycenia reakcje elektryczne na

stan oczu. Ogólnie czuję też znaczny

grupę biologicznych i medycznych

wzrost sił witalnych.

kosmosie. To rewolucyjne podejście

było objęto do 1984 roku tajemnica
wojskową. Teraz, dzięki S C IO ™ każdy
człowiek może korzystać z
dobrodziejstw uzdrawiania na
odległość. Przykład: Marek mieszka w
USA. Od 10 lat miał stałe bóle barku,
które ograniczały zakres ruchu. Po
dwóch zabiegach S C IO ™ ból ustąpił i
może on swobodnie poruszać ręką.
Badanie i zabiegi na odległość
przeprowadziła Z Wrocławia pod koniec
>014 roku Helena Nieczyporenko.

SCIO™ MIERZY, BADA,
UZDRAWIA I ODMŁADZA
11.000 wyników w 4 min.,
bezboleśnie, nieinwazyjnie
Alergeny, aminokwasy, minerały,

Olga, 60+

czynników stresujących. Czułość
urządzenia została ustawiona na tyle

((Miałem dwa urazy kręgosłupa w

wysoko, aby mogło ono zarejestrować

wioślarstwie w 1968 i w 1976.

najwcześniejsze oznaki odczucia

Cierpiałem na bóle krzyża 41 lat do

niepokoju . Z powodów wymienionych

2009 roku, kiedy SCIO ™

powyżej, rezultaty badania mogą być

wyleczyło mnie w 3 sesje.”

niezrozumiałe dla klienta. Odczyty

Tadeusz Trent, 60+

powinny być oceniane przez osoby
wyszkolone w zakresie biofeedbacku.

Miałem problemy z trawieniem,
jelitami, grzybem Candida. Po

SCIO™ TO
ULTRANOWOCZESNY MEGA
KOMBAJN BIOFEEDBECK’OWY
W DODATKU BARDZO
UDUCHOWIONY.

zastosowaniu zabiegów S C IO ™
polepszyło mi się trawienie i wydalanie.
Zauważyłem, że jem mniej słodyczy i
ogólnie czuję się młodszy, lżejszy.

Andrzej, 40+

witaminy, hormony, kwasy tłuszczowe,

Wykrywanie i redukcja stresu

pasożyty, robaki, grzyby, bakterie,

Nieinwazyjne odmładzanie

wirusy, emocje, krew, nerwy, kości,
mięśnie, skórę, organy wewnętrzne,

Odczulanie bez zastrzyków

/s

A

mózg, chromosomy, DNA, zmysły,

Leczenie bólu i urazów

traumę, pole energetyczne, czakry,
meridiany, podświadomość,
indywidualne reakcje, przyczyny
chorób, stres oraz wiele innych
czynników ważnych dla zdrowego
funkcjonowania człowieka i natury.
Sportowcy po zabiegach S C IO ™ mają
wyniki średnio o 5 % lepsze, a dzieci o
L8% lepsze wyniki w nauce.

Wyłącznym
dystrybutorem
SCIO™ w Polsce jest:

“Rezonans Życia”
Spółka z o.o.
ul. Ożynowa 23 ; 53-009 Wrocław
teL: +48 503 169 030,502 523 323 ,509 905 498
www.scio-eductor.edu.pl; e-mail: biuro@rezonans-zycia.pl

