
Dobré zdravie, lepší život
Produktová prezentácia Winalite 

Bio-wave riadenia zdravia 



Zdravie - nekonečná téma pre človeka

Zdravie je nevyčerpateľnou témou pre zachovanie rozvoja ľudstva.

Podľa štatistických údajov, väčšina ľudí vykazuje najväčšie
bohatstvo spolu so zdravím pred 40 rokom života, pri snahe
udržania, či znovu navrátenia zdravia pomocou nadobudnutého
bohatstva po prekročení tejto vekovej hranice.

Pokiaľ človeku chýba zdravie, ostáva chudobným, aj vtedy, ak
nadobudol nespočítatelné materiálne bohatstvo.
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Skutočne zdraví ľudia

Majú vMajú veľa eľa 
energieenergie

Ich telá súIch telá sú v v rovnováherovnováhe



Energetické spektrum automaticky
vyžarované ľudským organizmom

BioBio--polepole



AktivujteAktivujte svsvooje je bunkybunky, , vráťtevráťte späťspäť svoje svoje zdraviezdravie

1. posilnenite metabolizmus,
2. zlepšite regeneračnú

schopnosť tkanív a
3. podporte imunitný

systém, 

aby sa zlepšilo vaše zdravie od
základu. 

Rezonančná absorbcia:
Hydrónová rezonancia
Tepelné efekty



WINALITE zdedil vedomosti o prastarej Čínskej forme

starostlivosti o telo a absorboval posledné vedecké prieskumy a
plody modernej technológie, medzi ktoré patrí objav

biobio--magneticmagnetickejkej enegrieenegrie,, ultraultra--červenéhočerveného
ziareniaziarenia aa aniónovaniónov, ktoré boli integrované do vývoja

zdravia podporujúcich produktov.

Bio-wave systém riadenia zdravia má hlavný cieľ
aktivovať vrodenú schopnosť človeka, ktorá zaisťuje
funkčnejší, bezpečnejší a modernejší zdravý životný
štandard pre ľudí.

Dar od prírody…



Magnet - poklad pre zdravie ľudí

Vzduch, voda, slnečné žiarenie
a magnet sú 4 neodmyslitelné

elementy pre udžanie života na zemi.

Človek žije v centre spektra medzi 0.35 a
0.7GS geomagnetického poľa, na základe
ktorého sa formuje jeho bilogické
magnetické pole.
Novo narodené bunky sú obklopené
najsilnejším magentom, zatiaľ čo staré
bunky tvoria trojuholník s menším počtom
magnetov.
Denná aktivita človeka závisí od stabilného
magnetického pola tela.



Magnet je schopný :
1. zmierniť bolesť, 
2. liečiť zápaly, 
3. ukľudňuje nervy, 
4. redukuje opuchy a 
5. má významný vplyv na 

kanály krvného systému. 

Inými slovami, ľudia 
nemôžu bez magnetu žiť .

Moderná medicína – lepšie pochopenie bio magnetu



Infračervené žiarenie - lúče života

Dlhovlnné infračervené žiarenie je
druh elektromagnetického vlnenia,
ktoré má silné radiačné lúče, ktoré je
nevyhnutnou živinou pre človeka a
zvieratá na zabezpečenie ich rastu a
prežitia.
Prospešná vlnová dĺžka je 4 až 14 mm.
Lúče s vlnovou dĺžkou medzi 8 - 12
mm môžu byť adsorbované telom
najľahšie, pretože tieto vlny
rezonanujú s telom harmonicky.



Anióny – zodpovedajú molekulám H3O2-, O2 a 

OH- vytvoreným v atmosfére ionizáciou



Porovnanie koncentrácie aniónov v odlišnom 
prostredí
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Moderná medicína preukázala, že:

Anióny môžu regulovať, starať sa a chrániť:
1. dýchacie cesty, 
2. tráviaci systém, 
3. imunitný systém, 
4. endokrinné funkcie a 
5. kožu. 
Okrem toho môžu prispieť k eliminovaniu
častíc prachu vo vzduchu a sterilizovať ovzdušie.



Fu Bio-wave systém riadenia zdravia 
a jeho funkcie

1. Pomáha zmierniť fyzickú a 
psychickú záťaž.

2. Pomáha znovu získať prirodzenú 
rovnováhu tela.

3. Tíši bolesť vo svaloch, únavu a 
napätie.

4. Podporuje mikrocirkuláciu krvi.
5. Zvýšuje obsah kyslíku v krvi a 

udržuje človeka v zdraví a  plného 
energie.



1. Uľavuje fyzickú a psychickú záťaž.
2. Pomáha znovu získať prirodzenú 

rovnováhu tela.
3. Tíši bolesť vo svaloch, únavu a 

napätie.
4. Podporuje mikrocirkuláciu krvi.
5. Zvýšuje obsah kyslíku v krvi a 

udržuje človeka v zdraví a  plného 
energie.

Zdravie mozgu : Zdravie mozgu : BioBio--wave očná maska a krčná výstužwave očná maska a krčná výstuž

Bio-wave aktívne prispieva k udržaniu 

dobrého zraku detí, zabráňuje úrazu v krku a 
zlepšuje pamäť.  Najlepší darček ako vyjadriť 
svoju lásku k dieťaťu.



Ustálený 
magnet

Tkanina 
vodiaca teplo

Materiál na  
infračervené 

žiarenie

Ustálený 
magnet

• Prispôsobí sa tvaru tela. 
• Komfortné a pohodlné. 
• Vlnený materiál, ktorý je mäkký, 

tenký, trvanlivý a prispôsobivý.



Črty Bio-wave očnej masky a krčnej výstuže  

:
Bio-wave systém riadenia zdravia má viacero fyzioterapických účinkov ako

magnetoterapia (magnetické žiarenie), hypertermia (FIR), kyslíková
terapia (anióny) atď. , ktoré sa starajú o telo komplexne a predcízne.

Design založený na princípoch fungovania ľudského tela, dobrá priepustnosť, 
pohodlnosť, ľahké a módne.     

Účinky na rôzne časti oka za účelom uvoľniť nerv ya zbaviť sa
únavy. To môže pomôcť zachovať dobrý zrak a zabrániť vzniku vrások okolo očí.

Hlboká fyzioterapia, vplyv na dôležité časti krku na odstránenie
únavy krčných svalov a nepríjemných pocitov.

Cieľová skupina: osoby s chorobou z povolania, ľudia ktorí trpnia na 

mierne poranenia krku a ľudia  s potrebou dlhodobej starostlivosti a rehabilitácie.



Bio-wave očná maska a krčná výstuž 
sú najlepšie darčeky pre Winalite rodinu!

Môžu pomôcť deťom udržať zrak, zabrániť 
úrazu krku, či zlepšiť pamäť. Sú tou 

najlepšou voľbou ako vyjadriť svoju lásku k 
dieťaťu.



BioBio--wave wave výstuž pásu výstuž pásu 

Najlepší darček pre Najlepší darček pre 
Winalite rodinu!Winalite rodinu!

Najlepší darček pre Najlepší darček pre 
Winalite rodinu!Winalite rodinu!



Ustálený
magnet

Výstužný 
opasok

Elastický 
opasok

Nerezová
oceľ

1. Design založený na princípoch fungovania ľudského tela: 
Pamätá si tvar tela.

2. Priepustná štruktúra:
Nebudete sa cítiť horúco ani po celodennom nosení.

3. Elastický pásik:
Môžete nastaviť tesnosť výstuže.

4. Francúzsky plyš:
Mäkký, tpríjemný na dotyk a prispôsobivý.



Črty Bio-wave pásovej výstuže

Bio-wave systém riadenia zdravia má viacero fyzioterapických 

účinkov ako magnetoterapia (magnetické žiarenie), hypertermia (FIR), 
kyslíková terapia (anióny) atď. , ktoré sa starajú o telo komplexne 
a predcízne. 

Design založený na princípoch postavenia ľudského tela, vďaka čomu 
pevne prilnie k pásu . Dobrá priepustnosť, pohodlnosť, ľahké a módne. 

Zabráňuje sekundárnym poraneniam v páse. Pomáha schudnúť  ak sa 
používa dostatočne dlhú dobu.

Cieľová skupina: osoby pásovou chorobou z povolania, ľudia s 

miernymi zraneniami pásu a ľudia, ktorí potrebujú dlhodobú starostlivosť 
a rehabilitáciu.



Bio-wave pásová výstuž 
je tým najlepším darčekom pre Winalite 

rodinu!

Môže zmierniť bolesť a nepríjemné pocity 
na páse a pomáhať liečiť poranenia v 
oblasti pásu. Je to najlepšia voľba ako 

vyjadriť svoju lásku k staršiemu.



Správy testu stavu pred a po nosení BioSprávy testu stavu pred a po nosení Bio--wave krčnej a wave krčnej a 
pásovej výstužepásovej výstuže



Riadenie zdavia Riadenie zdavia nôhnôh: : 
BBioio--wave wave ponožkyponožky

70EUR za 6 párov

Bio-wave ponožky (čierne): 4páry
Bio-wave ponožky (biele): 1pár

Bio-wave ponožky(podkolienky): 1pár



1. Vedecký dizajn:
Pohodlné, vysoko efektívne a 
pohodlné.

2. Personalizovaný dizajn:
Mäkké materiály sú odolné a 
ľahko sa nosia.

Dizajn  štruktúry produktu

Pozrite sa prosím na skutočný produkt. Nebudeme informovať o akejkoľvek zmene na 
výrobku. Winalite si vyhradzuje právo interpretovať.

Farbené 
priadze

Elastická Lycra

Zmes vlákien FIR

Produkt

Veĺkosť (cm) 

Čierne

Biele

Kotníkové

Zmes vlákien FIR



Komponenty:

Zmes vlákien FIR + Vysoko elastické vlákno

Hlavné funkčné vlastnosti:

 Priepustný dizajn, pohodlné, ľahké a moderné

 Pozitívne účinky na časti nôh, podpora krvného obehu

 Fyzioterapia, odstránenie únavy  nôh



Funkčné črty:
1. Emituje špeciálne infračervené lúče
2. Prlepuje na seba 99% škodlivých látok na nohy
3. Účinne posilňuje imunitu kože a odstraňuje únavu
4. Zvláčňujú pokožku, aby sa zabránilo prasklinám na nohách
5. Udržujte nohy teplé, suché, prevzdušnené, vaše nohy sa nepotia a 

neomŕzajú
6. Potláčajú zápach, sterilizujú baktérie, zvyšujú imunitu nohy, 

ošetrujú a chránia ich
7. Môžu zlepšiť príznaky oslabených obličiek, kŕčových žíl a bolestí 

brucha.
8. Stimulujú časti nohy, čím regulujú vnútorné orgány a uvoľňujú 

únavu a bolesti v nohách. Taktiež pomáhajú zlepšiť periférne 
prekrvenie

Cieľoví zákazníci: ľudia, ktorých nohy sa veľmi potia, ľudia ktorí 

majú zlý čuch, bolestivé nohy, omrzliny a trhliny na koži, rovnako ako ľudia, 
ktorým je vždy zima na nohy. 



Obrázky zmien v bunkovej morfológii

Po 7 dňoch nosenia Pred nosením



Demonštrácia na funkčnosť výrobkuDemonštrácia na funkčnosť výrobku

Demonštrácia 1: (vôňa)
Dajte cigaretu nad stred bio-wave ponožky a cca po 1 minúte odstránte. V 
porovnaní s bio-wave ponožkou, ktorá nebola umiestnená pod cigaretou,  
bude značne znečistená.
To dokazuje, že FIR pohlcuje ťažké kovy a iné škodlivé látky z cigariet.

Demonštrácia 2: (chuť)
Dajte šálku vína nad centrum bio-wave ponožky a asi po 5 minútach odpite. 

V ústach pocítite, že čistota a chuť vína sa zlepšila.
To dokazuje, že FIR ovplyvňuje zoradenie molekúl.

Demonštrácia 3: (vizuál)
Dajte bio-wave ponožka nad šálku horúcej vody a veko s priehľadným sklom. 

O necelú minútu neskôr bude v pohári hmla.
To dokazuje, že ponožka má vynikajúcu priedušnosť. Budete sa cítiť v suchu 
a vzdušne, keď budete mať na sebe bio-wave ponožky.



Testovacie protokoly štátnej IR a Kontroly 
priemyselnej elektro-tepelnej kvality produktu a 

Skúšobného centra



Údržba

Nežehliť
Nebieliť

Žiadna teplá 
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sušičky

Nepoužívař čistič 
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činidlo

Umyte ľahko 
vodou z 

vodovodu ...



Ďakujeme za 
pozornosť




