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Jak działa M1?
Mezator M1 to urządzenie telemetryczne opierające
się na technologii NLS. Jest przeznaczone do szybkiej
i jednocześnie wyczerpującej oceny stanu organizmu,
zmian w narządach i tkankach, a także wykrywania mikroorganizmów, alergenów oraz innych obciążeń.

Ocena stanu organów przeprowadzana jest bezpośrednio przez rezonansowe wzmocnienie promieniowania badanego organu i pobór wskaźników metodą bezkontaktową z wykorzystaniem czynników
przerzutnikowych.
To genialne urządzenie najpierw przetwarza biosygnały (drgania rezonansowe) wysyłane przez organizm.
Następnie wysyła „zapytania” - wahania elektromagnetyczne o niskim natężeniu i w ciągu kilku sekund
otrzymuje rezonansową „odpowiedź”.
Podczas testu, jednocześnie diagnozuje przyczynę dolegliwości oraz umożliwia dobór najbardziej skutecznej terapii ziołowej, homeopatycznej, alopatycznej lub za pomocą suplementów i umożliwia odwrócenie patologicznych częstotliwości w komórkach, za pomocą terapii biorezonanowej. Pacjent może
kontynuować rozpoczęty proces przywracania naturalnej odporności organizmu podczas kolejnych wizyt.

Jak wygląda przeprowadzenie testu
za pomocą urządzenia?
Diagnoza przeprowadzana Mezatorem M1 jest całkowicie bezbolesna i nieinwazyjna. Pacjent jest diagnozowany w pozycji siedzącej, nie może krzyżować nóg ani
rąk. Diagnosta zakłada pacjentowi na uszy bioinduktory
i już po chwili otrzymuje wyczerpujący raport o kondycji
zdrowotnej narządów, tkanek, obecnych patogenach
i prognozie zdrowia.
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Możliwości Mezatora M1
Analiza struktury i tkanek na poziomie komórkowym
Wykrywanie pasożytów, wirusów, bakterii, infekcji i grzybów
Wykrywanie ich lokalizacji
Prognozowanie stanu zdrowia na kolejne 3-5 lat
Wykorzystanie programu wspierającego działanie przeciwbólowe 
(METATERAPIA I AUTOTERAPIA)
Wykorzystanie vegetotestu - wbudowanej bazy leków farmaceutycznych, homeopatycznych, ziół, nutriceutyków, parafarmaceutyków, suplementów diety, co pozwala na dobór odpowiednich
terapii oraz ocenę negatywnych i pozytywnych czynników chorobotwórczych lub terapii
Ocena skuteczności terapii poprzez analizę porównawczą
Analiza stanu zdrowia
Diagnozowanie chorób
Replikacja na nośniki takie jak woda, spirytus, glukoza i parafina,
analiza entropiczna czyli monitoring stopnia zaawansowania choroby

Co zdiagnozuje M1?
Układ oddechowy

Narządy wzroku i słuchu oraz
organy je wspomagające

Parametry biochemiczne,
hormony, pierwiastki śladowe

Układ odpornościowy

Leczenie procesów
patologicznych określonych
za pomocą metaterapii

Układ hormonalny
Układ nerwowy
Układ sercowo-naczyniowy
Przewód pokarmowy
Układ płciowo-moczowy
Układ kostno-mięśniowy

Diagnozowanie alergii
Test medyczny
(indywidualny dobór leków)
Analizy laboratoryjne
(morfologia krwi)

Litoterapia
(częstotliwości spektralne
starannie dobranych minerałów)
Badania czakr
Terapia esencjami Dr Baha

