
Dobré zdraví, lepší život
Produktová prezentace Winalite 

Bio-wave řízení zdraví 



Zdraví - nekonečné téma pro člověka

Zdraví je nevyčerpatelným tématem pro zachování rozvoje lidstva.

Podle statistických údajů, většina lidí vykazuje největší bohatství
spolu se zdravím před 40 rokem života, při snaze udržení, či znovu
navrácení zdraví pomocí získaného bohatství po překročení této
věkové hranice.

Pokud člověku chybí zdraví, zůstává chudým, i tehdy, když získal
nespočítatelné materiální bohatství.



Zabijáci zdravíZabijáci zdraví

Stres

Znečistěná voda

Pesticidy

Nevyvážená 
strava

Vedlejší účinky 
chem. léků

Znečistěný 
vzduch

Toxické potraviny

Hluk

Umělá 
hnojiva



Skutečně zdraví lidé

Mají hodně Mají hodně 
energieenergie

Jejich těla jsou v Jejich těla jsou v 
rovnovázerovnováze



Energetické spektrum automaticky
vyzařované lidským organismem

BioBio--polepole



Aktivujte svoje buňky, vraťte zpět svoje zdravíAktivujte svoje buňky, vraťte zpět svoje zdraví

1. posilněte metabolizmus,
2. zlepšete regenerační 

schopnost tkání a
3. podpořte imunitní  

systém, 

aby se zlepšilo vaše zdraví od 
základu. 

Rezonanční absorpce:
Hydroniová rezonance 
Tepelné efekty



WINALITE zdědil vědomosti o prastaré Čínské formě

starostlivosti o tělo a absorboval poslední vědecké průzkumy a
plody moderní technologie, mezi které patří objav

biobio--magnetickémagnetické energie,energie, ultraultra--červenéhočerveného
zářenízáření aa anionůanionů, které byli integrované do vývoje zdraví

podporujících produktů.

Bio-wave systém řízení zdraví má hlavní cíl aktivovat
vrozenou schopnost člověka, která zajišťuje funkčnější,
bezpečnější a modernější zdravý životní standard pro
lidi.

Dar od přírody…



Magnet - poklad pro zdravé lidi

Vzduch, voda, sluneční záření a 
magnet jsou 4 neodmyslitelné 

elementy pro udržení života na zemi.

Člověk žije v centru spektra mezi 0.35 a
0.7GS geomagnetického pole, na základě
kterého se formuje jeho biologické
magnetické pole.
Nově narozené buňky jsou obklopené
nejsilnějším magnetem, zatím co staré
buňky tvoří trojúhelník s menším počtem
magnetů.
Denní aktivita člověka závisí od stabilního
magnetického pole těla.



Magnet je schopný :
1. zmírnit bolest, 
2. léčit záněty, 
3. uklidňuje nervy, 
4. redukuje otoky a 
5. má významný vliv na kanály 

krevního systému. 

Jinými slovy, lidé nemůžou 
bez magnetu žít .

Moderní medicína – lepší pochopení bio magnetu



Infračervené záření - paprsky života

Dlouhovlnné infračervené záření je
druh elektromagnetického vlnění,
které má silné radiační paprsky, které
jsou nevyhnutnou živinou pro člověka
a zvířata na zabezpečení jejich růstu a
přežití.
Prospěšná vlnová délka je 4 až 14 mm.
Paprsky s vlnovou délkou mezi 8 - 12
mm můžou být adsorbované tělem
nejlépe, protože tyto vlny rezonují s
tělem harmonicky.



Aniony – odpovídají molekulám H3O2-, O2 a OH-

vytvořeným v atmosféře ionizací



Porovnání koncentrace anionů v odlišném 
prostředí

Prostředí

Pobřeží, vodopády a les

Volná krajina

Village

Park

Green area in the 
street

Office in city

Koncentrace anionů  
(ks/cm3)

Vesnice

Park ve městě

Kancelář ve městě

Předměstí

Ulice  se zelení



Moderní medicína prokázala, že:

Aniony můžou regulovat, starat se a chránit:
1. dýchací cesty, 
2. trávicí systém, 
3. imunitní systém, 
4. endokrinní funkce a 
5. kůži. 
Mimo toho můžou přispět k eliminování
částic prachu ve vzduchu a sterilizovat ovzduší.



Fu Bio-wave systém řízení zdraví 
a jeho funkce

1. Pomáhá zmírnit fyzickou a 
psychickou zátěž.

2. Pomáhá znovu získat přirozenou 
rovnováhu těla.

3. Tiší bolest ve svalech, únavu a 
napětí.

4. Podporuje mikrocirkulaci krve.
5. Zvyšuje obsah kyslíku v krvi a 

udržuje člověka v zdraví a  plného 
energie.



1. Zmírňuje fyzickou a psychickou zátěž.
2. Pomáhá znovu získat přirozenou 

rovnováhu těla.
3. Tiší bolest ve svalech, únavu a 

napětí.
4. Podporuje mikrocirkulaci krve.
5. Zvyšuje obsah kyslíku v krvi a 

udržuje člověka v zdraví a  plného 
energie.

Zdraví mozku : Zdraví mozku : BioBio--wavewave oční maska a krční výztužoční maska a krční výztuž

Bio-wave aktivně přispívá k udržení dobrého 

zraku dětí, zabraňuje úrazu v krku a zlepšuje 
paměť.  Nejlepší dárek jak vyjádřit svojí lásku 
k dítěti.



Ustálený 
magnet

Tkanina 
vodící teplo

Materiál na  
infračervené 

záření

Ustálený 
magnet

• Přizpůsobí se tvaru těla. 
• Komfortní a pohodlné. 
• Vlněný materiál, který je měkký, 

tenký, trvanlivý a přizpůsobivý.



Rysy Bio-wave oční masky a krční výztuže  :
Bio-wave systém řízení zdraví má vícero fyzioterapeutických účinků jak

magnetoterapie (magnetické záření), hypertermie (FIR), kyslíková
terapie (aniony) atd. , které se starají o tělo komplexně a precizně.

Design založený na principech fungování lidského těla, dobrá propustnost, 
pohodlnost, lehké a módní.     

Účinky na různé části oka za účelem uvolnit nerv a zbavit se
únavy. To může pomoci zachovat dobrý zrak a zabránit vzniku vrásek okolo očí.

Hluboká fyzioterapie, vliv na důležité časti krku na odstranění
únavy krčních svalů a nepříjemných pocitů.

Cílová skupina: osoby s nemocí z povolání, lidé kteří trpní na mírné 

poranění krku a lidé  s potřebou dlouhodobé starostlivosti a rehabilitace.



Bio-wave oční maska a krční výztuž 
jsou nejlepší dárečky pro Winalite rodinu!

Můžou pomoct dětem udržet zrak, zabránit 
úrazu krku, či zlepšit paměť. Jsou tou 

nejlepší volbou jak vyjádřit svojí lásku k 
dítěti.



BioBio--wavewave výztuž pásu výztuž pásu 

Nejlepší dárek pro Nejlepší dárek pro 
Winalite rodinu!Winalite rodinu!

Nejlepší dárek pro Nejlepší dárek pro 
Winalite rodinu!Winalite rodinu!



Ustálený 
magnet

Výztužný 
opasek

Elastický 
opasek

Nerezová
ocel

1. Design založený na principu fungování lidského těla: 
Pamatuje si tvar těla.

2. Propustná struktura:
Nebudete se cítit horko ani po celodenním nošení.

3. Elastický pásek:
Můžete nastavit těsnost výztuže.

4. Francouzská plyš:
Měkký příjemný na dotyk a přizpůsobivý.



Rysy Bio-wave pásové výztuže

Bio-wave systém řízení zdraví má víc fyzioterapeutických účinků jak 

magnetoterapie (magnetické záření), hypertermie (FIR), kyslíková 
terapie (aniony) atd. , které se starají o tělo komplexně a precizně. 

Design založený na principech postavení lidského těla, díky čemuž 
pevně přilne k pasu . Dobrá propustnost, pohodlnost, lehké a módní. 

Zabraňuje sekundárním poraněním v pase. Pomáhá zhubnout  pokud 
se používá dostatečně dlouhou dobu.

Cílová skupina: osoby s pásovou chorobou z povolání, lidé s 

mírnými zraněními pasu a lidi, kteří potřebují dlouhodobou starostlivost 
a rehabilitaci.



Bio-wave pásová výztuž 
je tím nejlepším dárkem pro Winalite 

rodinu!

Může zmírnit bolest a nepříjemné pocity 
na pase a pomáhat léčit poranění v oblasti 
pasu. Je to nejlepší volba jak vyjádřit svojí 

lásku k staršímu.



Zprávy testu stavu před a po nošení BioZprávy testu stavu před a po nošení Bio--wavewave krční a pásové krční a pásové 
výztuževýztuže



Řízení zdraví nohou: Řízení zdraví nohou: 
BioBio--wavewave ponožkyponožky

6 párů = 1 set

Bio-wave ponožky (černé): 4páry
Bio-wave ponožky (bílé): 1pár

Bio-wave ponožky(podkolenky): 1pár



1. Vědecký dizajn:
Pohodlné, vysoce efektivní a 
pohodlné.

2. Personalizovaný dizajn:
Měkké materiály jsou odolné a 
pohodlně se nosí.

Dizajn  struktury produktu

Podívejte se prosím na skutečný produkt. Nebudeme informovat o jakékoliv změně na 
výrobku. Winalite si vyhrazuje právo interpretovat.

Barevné příze

Elastická Lycra

Směs vláken FIR

Produkt

Velikost (cm) 

Černé

Bílé

Kotníkové

Směs vláken FIR



Komponenty:

Směs vláken FIR + Vysoce elastické vlákno

Hlavní funkční vlastnosti:

 Propustný dizajn, pohodlné, lehké a moderní

 Pozitivní účinky na části nohou, podpora krevního oběhu

 Fyzioterapie, odstranění únavy  nohou



Funkční rysy:

1. Emituje speciální infračervené paprsky
2. Nepropustí na nohy 99% škodlivých látek
3. Účinně posiluje imunitu kůže a odstraňuje únavu
4. Zvláčňují pokožku, aby se zabránilo prasklinám na nohách
5. Udržujte nohy teplé, suché, provzdušněné, vaše nohy se nepotí a 

neomrzají
6. Potlačují zápach, sterilizují bakterie, zvyšují imunitu nohy, ošetřují 

a chrání je
7. Můžou zlepšit příznaky oslabených ledvin, křečových žil a bolestí 

břicha.
8. Stimulují části nohy, čímž regulují vnitřní orgány a uvolňují únavu 

a bolesti v nohách. Také pomáhají zlepšit periferní prokrvení

Cíloví zákazníci: lidé, jejichž nohy se velmi potí, lidé kteří mají 

špatný čich, bolestivé nohy, omrzliny a trhliny na kůži, také lidé, kterým je 
vždy zima na nohy. 



Obrázky změn v buňkové morfologii

Po 7 dnech nošení Před nošením



Předvedení  funkčnosti výrobkuPředvedení  funkčnosti výrobku

Předvedení 1: (vůně)
Dejte cigaretu nad střed bio-wave ponožky a cca po 1 minutě odstraňte. V 
porovnaní s bio-wave ponožkou, která nebyla umístněná pod cigaretou,  bude 
značně znečistěná.
To dokazuje, že FIR pohlcuje těžké kovy a jiné škodlivé látky z cigaret.

Předvedení 2: (chuť)
Dejte sklenku vína nad centrum bio-wave ponožky a asi po 5 minutách 

upijte. V ústech pocítíte, že čistota a chuť vína se zlepšila.
To dokazuje, že FIR ovlivňuje seřazení molekul.

Předvedení 3: (vzhled)
Dejte bio-wave ponožku nad šálek horké vody a víčko s průhledným sklem. O 

necelou minutu později bude v šálku mlha.
To dokazuje, že ponožka má vynikající propustnost. Budete se cítit v suchu a 
vzdušně, když budete mít na sobě bio-wave ponožky.



Testovací protokoly státní IR a Kontroly průmyslové 
elektro-tepelné kvality produktu a Zkušebního 

centra



Údržba

Nežehlit
Nebělit

Žádná teplá 
voda Nedávat do 

sušičky

Nepoužívat čistič 
obsahující fluorescenční 

činidlo

Vyperte 
jednoduše vodou 

z vodovodu ...



Děkujeme za 
pozornost




