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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΕΞΕΛΙΞΗΣιστορικό 

Ιστορικό εξέλιξης των τεχνολογιών 
Θεωρία του Reckeweg
Αρχή λειτουργίας των τεχνολογιών
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ

Ακαδημαϊκός ιατρικών και τεχνικών επιστημών και ειδικός στον τομέα του βιοσυντονισμού. Είναι 
επικεφαλής της εταιρείας για πάνω από 20 χρόνια. Υπό την καθοδήγησή της δημιουργήθηκαν οι 
καινοτόμες και εύχρηστες συσκευές, ενώ παράλληλα άνοιξαν παραρτήματα της εταιρείας στην Ευρώπη 
και την Κεντρική Ασία. Χάρη στις προσπάθειές της, οι τεχνολογίες του βιοσυντονισμού ανήλθαν σε νέο 
επίπεδο. Η δημιουργία από την πλευρά της, τής αρχής της συνολικής προσέγγισης στην αποκατάσταση 
της υγείας έκανε τις τεχνολογίες αυτές ακόμα πιο προσιτές για τους απλούς ανθρώπους. Η Τατιάνα 
Καναπλιόβα διεξάγει μια δυναμική δράση σε ότι αφορά την εκπαίδευση των ανθρώπων πάνω στην 
ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των τεχνολογιών.

Τατιάνα Πετρόβνα Καναπλιόβα
 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Ιδρυτής της εταιρίας.

Οι τεχνολογίες DeVita βασίζονται στις μεθόδους της θεραπείας με βιοσυντονισμό, οι οποίες, με την σειρά 
τους βασίζονται στις έρευνες και τα επιτεύγματα των ημεδαπών και ξένων επιστημόνων. Αυτές λειτουργούν 
σύμφωνα με δύο βασικές αρχές: 
• Η αρχή της αποκατάστασης των ζωτικών οργάνων  έχει υλοποιηθεί στις συσκευές DeVita Ritm Base, DeVi-
ta Ritm Mini, DeVita Energy και DeVita Cosmo. Οι συσκευές εκπέμπουν παλμούς ηλεκτρομαγνητικού πεδίου 
σε φάσμα χαμηλών συχνοτήτων, μέσα στις οποίες βρίσκονται οι φυσιολογικές και ρυθμιστικές συχνότητες 
του ανθρώπινου οργανισμού. Κάθε πρόγραμμα προκαλεί συντονισμό στα όργανα και τα συστήματα που 
απαιτείται.
• Η αντιμικροβιακή αρχή υλοποιήθηκε στις συσκευές DeVita AP Base και DeVita AP Mini. Η δράση της 
βασίζεται στην εκπομπή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, τα οποία συντονίζονται με τις ταλαντώσεις διαφόρων 
ειδών παρασίτων, από ιούς έως έλμινθες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η συσκευή  DeVita AP(Base και Μini) επιδρά 
στοχευμένα στους διεγέρτες των ασθενειών, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα στον ανθρώπινο οργανισμό να 
λειτουργεί  φυσιολογικά, χωρίς να επηρεάζεται από τους εξωτερικούς επιβαρυντικούς παράγοντες. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ

Η ιστορία των τεχνολογικών επιτευγμάτων  της εταιρείας DEHolding μετράει ήδη πάνω από 20 έτη. 
Η DEHolding ξεκίνησε την δημιουργία των συσκευών βασιζόμενη στις έρευνες τεράστιων επιστημόνων, 
όπως:

Alexander Gavrilovich Gurvich 

Επιστήμονας ο οποίος απέδειξε ότι σε οποιοδήποτε οργανισμό, τα κύτταρα που 
τον αποτελούν δημιουργούν ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Ως αποτέλεσμα, 
για κάθε  ξεχωριστό οργανισμό έχουμε  δικό του ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, 
το οποίο παίζει σημαντικότατο ρόλο για την οργάνωση των φυσιολογικών 
διαδικασιών.

Royal Raymond Rife 

Προσδιορίζοντας τις συχνότητες  διαφόρων παθογόνων παραγόντων και 
προκαλώντας τον συντονισμό τους, ο Rife παρουσίασε μια νέα μορφή 
καταπολέμησης των επικίνδυνων μικροοργανισμών. Είναι αξιοσημείωτο ότι, 
μια τέτοια επίδραση είναι εντελώς ακίνδυνη για τα κύτταρα του ανθρώπινου 
οργανισμού. Ο επιστήμονας δημιούργησε έναν ευρύτατο άτλαντα συχνοτήτων, 
χαρακτηριστικών για τους μικροοργανισμούς που προσβάλλουν τον 
ανθρώπινο οργανισμό.

Reinhold Voll

Ανακάλυψε ότι η θεραπευτική επίδραση με ηλεκτρικό ρεύμα στα σημεία 
βελονισμού εξαρτάται από την συχνότητα αυτού του ρεύματος. Ακόμα και 
συχνότητες, δηλαδή, που διαφέρουν ελάχιστα μεταξύ τους μπορούν να 
έχουν διαφορετικά θεραπευτικά αποτελέσματα. Μεγάλη συμβολή σε αυτή την 
κατεύθυνση έχουν επιστήμονες όπως ο F. Krammer, o O. Klauss και P. Shmid. 

Helmut Schimmel 

Είναι ο δημιουργός της σύγχρονης μεθόδου VRT. Ο Σίμμελ μείωσε τον 
αριθμό των λεγόμενων «σημείων επέμβασης» έως τη μια, και άλλαξε τον 
τρόπο μέτρησης, «κλείνοντας σε άμπουλες» τα όργανα η κατάσταση των 
οποίων παλιότερα μετριόταν μέσω πολλών διαφορετικών σημείων. Ως πηγή 
πληροφοριών τώρα αποτελεί ένα «σημείο αναπαραγωγής» και πάνω σ’ αυτό 
εξετάζονται τα σκευάσματα-υποδείκτες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ



8

Η  μελέτη του φαινομένου του βιοσυντονισμού μετρά ήδη 100 χρόνια. Στις συσκευές που κατασκευάζουμε 
καταφέραμε να συνδυάσουμε  ότι καλύτερο έχει ανακαλυφθεί και δημιουργηθεί σε αυτή την περίοδο.

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ DEVITA

1993 1995 1996

1998 2000 2001

2002 2004 2006

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ DEVITA

DETA 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

DETA-M

DETA-BRT 

DETA-Professional

DETA-7

DETA-9 

DETA-8, DETA-15

DETA-Quantum-15
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Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ DEVITAΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ DEVITA

2008 2009 2010

2013 2014 2018

DETA-AV-5
DETA-AP-10
           DETA-Ritm-10

DETA-RITM-13
            DETA-AP-13   DETA-AP-20

DETA-AP И DETA-Ritm DeVita AP Base DeVita AP Mini,  DeVita BRT
DeVita Ritm Base DeVita Ritm Mini

DeVita Energy

Το 2018 οι τεχνολογίες της εταιρείας DEHolding συνέχισαν την ακάθεκτη διάδοσή τους στις χώρες του 
κόσμου. Τα παραρτήματά  μας λειτουργούν ήδη στις εξής χώρες: Ελλάδα, Κύπρος, Μεγάλη Βρετανία, 
Κιργιζία, Ουκρανία, Γερμανία, Καζακστάν, Ισπανία, Λιθουανία.

Επιπλέον μέσα στο 2019 ετοιμάζουμε νέα, μεγάλης κλίμακας projects. Στα σχέδιά μας είναι η κυ-
κλοφορία νέων μοναδικών προϊόντων, η προετοιμασία καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού πάνω στο 
επιχειρείν, η συμμετοχή σε ρωσικές και διεθνείς εκθέσεις, η ανάπτυξη νέων τομέων δραστηριότητας 
της εταιρείας, η προώθηση προσωπικού PR των πιο επιτυχημένων συνεργατών και πλήθος πολλών 
άλλων σημαντικών δραστηριοτήτων.

Τεχνολογίες DeVita . Μαζί δημιουργούμε ένα μέλλον γεμάτο υγεία!

Καταφέραμε να δημιουργήσουμε συσκευές, όχι μόνο αποτελεσματικές και ασφαλείς, αλλά και 
συμπαγείς, κομψές και εύχρηστες.
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ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΟΤΟΞΙΚOΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ DR RECKEWEG

Η εταιρεία DEHolding εδώ και πολλά χρόνια δραστηριοποιείται με επιτυχία πάνω σε αυτή τη θεωρία: όλα τα 
προγράμματα καθαρισμού  στις συσκευές DeVita εκπονήθηκαν σύμφωνα με τη μέθοδο του Dr Hans-Heinrich 
Rekceweg, ο οποίος πίστευε ότι όλες οι ασθένειες στο ανθρώπινο σώμα  αποτελούν συνέπεια της συσσώρευσης 
των ομοτοξινών. Οι τοξικές ουσίες (homotoxins) προκαλούν στο ανθρώπινο οργανισμό αμυντικές αντιδράσεις, οι 
οποίες εκδηλώνονται υπό μορφή κάποιας νόσου. Ως ομοτοξίνες ο Reckeweg μελετούσε χημικούς, βιοχημικούς, 
φυσικούς και ψυχολογικούς παράγοντες που προκαλούν διαταραχές της υγείας του ανθρώπου.
Σύμφωνα με την θεωρία της ομοτοξικολογίας, οι τοξίνες μπορεί να έχουν τόσο εξωγενή (εξωτερική) όσο και 
ενδογενή (εσωτερική) προέλευση.

Hans Heinrich Reckeweg 

PhD στην Ιατρική, Eρευνητής.  
Δημιούργησε την θεωρία της ομοτοξικολογίας, η οποία εξετάζει τις τοξίνες ως κύρια πηγή 
των προβλημάτων υγείας. Ο Reckeweg θεμελίωσε μια νέα κατεύθυνση στη θεραπεία των 
ασθενειών, η οποία βασίζεται στον καθαρισμό και την αποτοξίνωση.

ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΟΞΙΝΕΣ; 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

• διεγέρτες  λοιμώξεων
• χημική μόλυνση
• γεωπαθογενείς ζώνες

• ακτινοβολία
• άγχος
• βλαβερές συνήθειες

• ενδιάμεσα προϊόντα μεταβολισμού
• τελικά προϊόντα μεταβολισμού
• δυσβακτηρίωση εντέρου

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Συσσώρευση τοξινών στα 
κύτταρα και όργανα

Διαταραχές  
στο μεταβολισμό

Διαταραχές στις  
διαδικασίες αποκατάστασης

Διαταραχή ενδοκρινικού, 
νευρικού, ανοσοποιητικού 

συστήματος

ΑΠ’ ΑΥΤΟ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ

Ο ΟΠΟΙΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ 

ΠΩΣ ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ

ΠΩΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΤΟΞΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ
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ΘΕΩΡΙΑ ΟΜΟΤΟΞΙΚOΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ DR RECKEWEG

Ο Reckeweg διέκρινε έξι φάσεις  από τις οποίες περνούν οι ομοτοξικές αντιδράσεις. Κάθε επόμενη φάση αντανακλά 
την προσβολή ακόμα βαθύτερων δομών του οργανισμού και μεταβολές πιο βαριάς μορφής. Στις πρώτες δύο 
φάσεις ο οργανισμός απομακρύνει επαρκώς τις τοξίνες, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τις ζωτικές του  ικανότητες. Η 
τρίτη και η τέταρτη φάση χαρακτηρίζονται από την   υπερσυσσώρευση τοξινών στους ιστούς. Στην πέμπτη φάση 
αρχίζουν να παρατηρούνται μη αναστρέψιμες αλλαγές που μπορούν να οδηγήσουν σε  θλιβερά αποτελέσματα.

ΠΩΣ ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ

ΠΩΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΤΟΞΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ

ΦΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΟΞΙΝΕΣ

ΧΥΜΙΚΕΣ* ΦΑΣΕΙΣ (*απ’το χυμός, χυμοί) 

I ΦΑΣΗ II ΦΑΣΗ

Φυσιολογική απομάκρυνση τοξινών από 
το  σώμα.

Αρχική εκδήλωση της φλεγμονής και 
ενισχυμένη έκκριση των τοξινών. 

ΦΑΣΕΙΣ MATRIX

III ΦΑΣΗ IV ΦΑΣΗ

Συσσώρευση τοξινών και εμφάνιση 
δευτερογενών λοιμόξεων.

Διείσδυση των τοξινών  εσωτερικά των 
κυττάρων.

ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ

V ΦΑΣΗ VI ΦΑΣΗ

Καταστροφή των κυττάρων και 
δημιουργία προϊόντων αποσύνθεσης

Εμφάνιση κακοηθών 
νεοπλασιών

• ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ
• ΕΜΒΟΛΙΑ
• ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ

• ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
• ΕΜΒΟΛΙΑ
• ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ

• ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
• ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
• ΕΜΒΟΛΙΑ
• ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ

• ΤΟΞΙΝΕΣ
• ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
• ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
• ΕΜΒΟΛΙΑ
• ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ
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Σύμφωνα με την θεωρία της ομοτοξικολογίας  η διαδικασία αποκατάστασης της υγείας θα πρέπει να εξελίσσεται 
με αντίστροφη σειρά.  Και είναι πολύ σημαντικό να μην παραληφθεί κανέναν «σημείο αποκατάστασης της υγείας». 
Οι τεχνολογίες DeVita δίνουν τη δυνατότητα  να γίνει ένας βαθύς καθαρισμός του οργανισμού και να επιτευχθεί, όχι 
μόνο εξάλειψη των συμπτωμάτων, αλλά και πλήρης απαλλαγή από το πρόβλημα.

 ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ DEVITA

ΑΝΑΝΕΩΣΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
οι συσκευές χρησιμοποιούνται για την 

 αποκατάσταση ολόκληρου του οργανισμού

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
η συγκεκριμένη τεχνολογία έχει αναγνωριστεί 
από τις κορυφαίες επιστημονικές οργανώσεις

ΑΠΛΟΤΗΤΑ 
ευκολα κατανοητό γραφικό  

περιβάλλον και σχήματα εφαρμογής

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
έχει ελάχιστες  
αντενδείξεις

ΜΕΓΕΘΟΣ 
εύχρηστη συσκευή, βρίσκεται παντού 

μαζί σου

ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ 
φορτώνετε συμπληρωματικά προγράμματα, 

τα απαραίτητα αποκλειστικά γι εσάς

ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
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 ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ DEVITA

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η τεχνολογία των συσκευών DeVita βασίζεται στην εκπομπή υπεραδύναμων ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, που 
επιδρούν στον ανθρώπινο οργανισμό και σε συγκεκριμένα όργανα χάρις στο φαινόμενο του βιοσυντονισμού.  
Ο βιοσυντονισμός είναι η ενίσχυση των φυσικών ταλαντώσεων των οργάνων και των συστημάτων από 
ηλεκτρομαγνητικά κύματα ίδιας συχνότητας. Η εκπομπή κυμάτων που προκαλεί τον βιοσυντονισμό μπορεί να 
εκτιμηθεί με τη βοήθεια του παλμογράφου, ενός ειδικού οργάνου για την παρατήρηση και την μέτρηση των 
ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ DEVITA AP BASE

Είναι «ρυθμισμένη» σε ταλαντώσεις παθογόνων  
μικροοργανισμών. Με τη βοήθεια της αντιπαρασιτικής 
ακτινοβολίας της συσκευής λαμβάνει χώρα η 
απενεργοποίηση βλαβερών μικροβίων και η ασφαλής 
απομάκρυνση τους δια μέσω των απεκκριτικών 
συστημάτων του οργανισμού.

ΒΙΟΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ  DEVITA RITM BASE 

H συσκευή εκπέμπει κύματα ίδιας αναλογίας με τις 
ηλεκτρομαγνητικές ταλαντώσεις των υγιών οργάνων. 
Τα όργανά μας βρίσκονται μονίμως υπό την 
επίδραση παθολογικών ταλαντώσεων, χάνοντας τον 
φυσιολογικό ρυθμό τους. Η DeVita Ritm (Base ή Mini) 
«επαναπρογραμματίζει» τα όργανα του ανθρώπου σε μια 
κανονική λειτουργία.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ DEVITA ENERGY  

Βασίζεται στην αρχή των «κυμαινομένων συχνοτήτων». 
Μια τέτοια ακτινοβολία προσλαμβάνεται άμεσα και 
αποτελεσματικά από τον οργανισμό. Γι’αυτό τον λόγο, το 
πρόγραμμα DeVita Energy αποκαθιστά την ζωτικότητα και 
την ενέργεια του οργανισμού μέσα σε 10 λεπτά. 
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DeVita AP Mini
DeVita Ritm Mini
DeVita BRT
DeVita Energy
DeVita Ritm Base
DeVita AP Base
DeInfo
DeVita Cosmo

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ DEVITA
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
πρωτοποριακή
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Το DeVita AP Mini είναι μια ηλεκτρομαγνητική συσκευή σχεδιασμένη για την καταπολέμηση των παθογόνων 
μικροοργανισμών. Πρόκειται για ένα προηγμένο και μικρότερο μοντέλο του DeVita AP Base της σειράς DeVita. 
Διαθέτει περισσότερα χαρακτηριστικά από τον προκάτοχό του: σε συνδυασμό με το DeInfo Mini, μπορεί να 
αποθηκεύσει έως και 50 ΣΕΤ χειροκίνητων και αυτόματων προγραμμάτων.
Η συσκευή DeVita AP Mini στοχεύει σε συγκεκριμένους τύπους ιών, βακτηρίων, ελμινθών, πρωτόζωων, μυκήτων, 
επιτρέπει τον βαθύ καθαρισμό του σώματος από τις τοξίνες. Είναι απολύτως ασφαλές για τα ανθρώπινα όργανα 
και τους ιστούς.

DEVITA AP MODEL MINI

1. Πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης

2. Οθόνη

3. Πλήκτρα επιλογής 

4. Πλήκτρο «Έναρξη»

5. Πλήκτρο «Άκυρο»

Το DeVita AP Model Mini είναι μια συσκευή καθημερινής χρήσης, για την αποκατάσταση της υγείας.

ок

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΧΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
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DEVITA AP MODEL MINI

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Η συσκευή DeVita AP Mini είναι μια γεννήτρια ασθενούς ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, η οποία είναι 
πανομοιότυπη με την ακτινοβολία των φυσικών οργανικών συστημάτων. Σχεδιασμένη να ενισχύει τις δικές της 
αμυντικές δυνάμεις και να ρυθμίζει τη φυσική ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία των φυσικών βιοσυστημάτων. Η 
αρχή της διορθωτικής δράσης γίνεται με βάση τη χρήση των συχνοτήτων των R. Rife, R. Voll, F. Morell.

ΤΟ DEVITA AP MODEL MINI ΕΠΙΔΡΑ ΣΕ:

Η αντιπαρασιτική δράση της DeVita Ap Model Mini βασίζεται στα αποτελέσματα του ερευνητή και μηχανικού 
R. Rife και των οπαδών του που έχουν αποδείξει ότι κάθε ζωντανός οργανισμός έχει τη δική του ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία. Η συσκευή εκπέμπει κύματα συγκεκριμένης συχνότητας, τα οποία έρχονται σε συντονισμό με την ίδια 
την ακτινοβολία του μικροοργανισμού, αυξάνει τις φυσικές τού ταλαντώσεις, με αποτέλεσμα να εξουδετερώνει 
τους παθογόνους μικροοργανισμούς.

Χαρακτηριστικά του DeVita AP Model Mini:
• Καταπολεμά βακτήρια, μύκητες, ιούς, πρωτόζωα και έλμινθες.
• Διεξάγει έναν βαθύ καθαρισμό του οργανισμού.
• Ενισχύει το ανοσοποιητικό, προστατεύει από τα εποχικά κρυολογήματα.
• Βελτιώνει την κατάσταση σε αλλεργικές αντιδράσεις.

58%
23%
13%
6%

ΣΥΧΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

Μειωμένη ανοσία
Γαστρεντερικά προβλήματα
Προβλήματα με το νευρικό σύστημα
Άλλο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΜΥΚΗΤΩΝ

61 ΕΙΔΗ

ΠΡΩΤΟΖΩΩΝ

31 ΕΙΔΗ

ΕΛΜΙΝΘΩΝ

31 ΕΙΔΗ

ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ

95 ΕΙΔΗ

ΙΩΝ

124 ΕΙΔΗ
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Το DeVita Ritm Model Mini είναι μια ηλεκτρομαγνητική συσκευή που βοηθά στη διατήρηση της φυσικής ορμονικής 
ισορροπίας, βελτιώνει την απόδοση των οργάνων και αποτρέπει τις πρόωρες αλλαγές που σχετίζονται με την 
ηλικία.
Πρόκειται για ένα προηγμένο και μικρότερο μοντέλο του DeVita Ritm Base. Έχει περισσότερα χαρακτηριστικά από 
τον προκάτοχό του: σε συνδυασμό με το DeInfo Mini, μπορεί να αποθηκεύσει έως και 50 ΣΕΤ χειροκίνητων και 
αυτόματων προγραμμάτων.

DEVITA RITM MODEL MINI

1. Πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης

2. Οθόνη

3. Πλήκτρα επιλογής

4. Πλήκτρο «Έναρξη»

5. Πλήκτρο «Άκυρο»

Το DeVita Ritm Model Mini είναι μια συσκευή καθημερινής χρήσης, για την αποκατάσταση της υγείας.

ок

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΤΑ ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
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DEVITA RITM MODEL MINI

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Η συσκευή DeVita Ritm Mini είναι μια γεννήτρια ασθενούς ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, η οποία είναι 
πανομοιότυπη με την ακτινοβολία των φυσικών οργανικών συστημάτων. Σχεδιασμένη να ενισχύει τις δικές της 
αμυντικές δυνάμεις και να ρυθμίζει τη φυσική ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία των φυσικών βιοσυστημάτων. Η 
αρχή της διορθωτικής δράσης γίνεται με βάση τη χρήση των συχνοτήτων των R. Rife, R. Voll, F. Morell.

ΤΟ DEVITA RITM MODEL MINI ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:

Το DeVita Ritm Model Mini είναι μια ηλεκτρομαγνητική συσκευή που εναρμονίζει τη λειτουργία των οργάνων 
και των συστημάτων του σώματος. Η συσκευή παράγει παλμούς ηλεκτρομαγνητικού πεδίου στο φάσμα χαμηλών 
συχνοτήτων, μέσα στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι φυσιολογικές και ρυθμιστικές συχνότητες του σώματός μας. 
Κάθε ένα από τα προγράμματα προκαλεί συντονισμό στα απαραίτητα όργανα και συστήματα, προσδίδοντας την 
απαραίτητη ενέργεια για την αποκατάσταση της υγείας και την ομαλοποιήση της λειτουργίας τους.

Χαρακτηριστικά του DeVita Ritm Model Mini:
• «Ρυθμίζει» τα εσωτερικά όργανα σε μία φυσιολογική λειτουργία, ενισχύει την ανοσία.
• Βελτιώνει το κυκλοφορικό, μειώνει την ένταση από τη σπονδυλική στήλη και τις αρθρώσεις, ρυθμίζει την 
διαδικασία της πέψης.
• Ιδανική για τους μαθητές: βελτιώνει τη μνήμη, τη συγκέντρωση, μειώνει την κόπωση των ματιών.
• Συντηρεί τον μυϊκό τόνο, αποκαθιστά τον οργανισμό μετά την προπόνηση.

ΤΑ ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

61%
26%
9%
4%

Προβλήματα με το καρδιαγγειακό σύστημα
Λοίμωξη του αναπνευστικού
Παθήσεις του στομάχου και των εντέρων
Άλλο

ΑΥΞΗΜΕΝΟ 
ΨΥΧΙΚΟ ΣΤΡΕΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΗ 
ΑΝΟΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ 
ΚΟΠΩΣΗ

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ/ 
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ 
ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ



20

DeVita BRT – Η δράση της συσκευής βασίζεται στην μακροχρόνια έρευνα του F. Morell και του E. Rush. Το 1977 
στη Γερμανία πρότειναν μια νέα βιοφυσική μέθοδο για το BRT. Για την ανάπτυξη της μεθόδου, χρησιμοποιήθηκε η 
πρώτη συνδυασμένη εμπειρία ενός γιατρού και ενός μηχανικού. Το BRT είναι μια μέθοδος ενδογενούς διόρθωσης, 
μέσω βιοσυντονισμού χρησιμοποιώντας τα δικά μας εξαιρετικά λεπτά ηλεκτρομαγνητικά σήματα του ανθρώπινου 
σώματος. Πρόκειται για μια πολλά υποσχόμενη μέθοδο διόρθωσης, που συμβάλλει σημαντικά στην αποκατάσταση 
της άμυνας του οργανισμού και των αποθεμάτων προσαρμογής με την ενίσχυση των αρμονικών ταλαντώσεων 
(φυσιολογικών) και αποδυνάμωση των δυσαρμονικών (παθολογικών) ηλεκτρομαγνητικών ταλαντώσεων ενός 
ατόμου.

DEVITA BRT

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΧΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ2 3 4 51 76 8 9 10

1. Ένδειξη των συνδεδεμένων αγωγών.
2. Ένδειξη κατάστασης («PROCESS» – η 
διαδικασία που εκτελείται, «LOW BATT» – 
χαμηλή μπαταρία, «TEST» – δοκιμαστική 
λειτουργία)
3. Πλήκτρο «TEST» – για την ενεργοποίηση 
της λειτουργίας «Test»
4. «ON» – το πλήκτρο λειτουργίας 
ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της 
συσκευής
5. Πλήκτρο «RUN» – για την ενεργοποίηση της λειτουργίας «Συνεδρία»
6. Υποδοχή για τη σύνδεση ενός κανονικού τροφοδοτικού δικτύου.
7. Υποδοχή (LH) για τη σύνδεση του αριστερού κυλινδρικού ηλεκτροδίου.
8. Υποδοχή (RH) για σύνδεση του δεξιού κυλινδρικού ηλεκτροδίου.
9. Υποδοχή (LF) για τη σύνδεση του αριστερού ηλεκτροδίου-πλάκας ποδιού. 
10. Υποδοχή (RF) για τη σύνδεση του δεξιού ηλεκτροδίου-πλάκας ποδιού.
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DEVITA BRT

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η εφαρμογή είναι δυνατή εκτός από άλλες μεθόδους αποκατάστασης της υγείας για τη διατήρηση ενός υψηλού 
συντελεστή υγείας. Η πιο αποτελεσματική είναι η ολοκληρωμένη χρήση ενδογενών και εξωγενών μεθόδων 
διόρθωσης με τις συσκευές DeVita Ritm, DeVita Energy, καθώς συμπληρώνουν και ενισχύονται μεταξύ τους.

Η ΣΥΣΚΕΥΗ DEVITA BRT ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ DEVITA RITM:

Η επίδραση επούλωσης πραγματοποιείται σε ολόκληρο το σώμα μέσω βιολογικά ενεργών σημείων που 
βρίσκονται στο δέρμα των παλάμων και των ποδιών, δηλ. στις περιοχές προβολής των οργάνων. Προωθεί την 
ταχεία αποκατάσταση του σώματος με την εξάλειψη των δυσαρμονικών (παθολογικών) ταλαντώσεων και την 
ενίσχυση των αρμονικών ταλαντώσεων (φυσιολογικών). Βελτιώνει την αντίσταση του οργανισμού στις αρνητικές 
περιβαλλοντικές επιδράσεις, διατηρώντας τη φυσιολογική ομοιόσταση του σώματος.
Πλεονεκτηματα DeVita BRT:
• Η μόνη φορητή συσκευή στον κόσμο ενδογενούς  
   βιοσυντονισμού 
• Με την αναστροφή (inversion) οι παθολογικές 
   ταλαντώσεις εξαλείφονται
• Αποκαθιστά την κανονικότητα στο μεσέγχυμα 
   (εξωκυττάριο matrix, ενδοκυττάριο matrix, 
   ενδοπυρηνικό matrix)
• Εξοικονομεί ενέργεια και εξισορροπεί τον οργανισμό, 
  οι αμυντικές δυνάμεις του οποίου ισχυροποιούνται
• Περιορίζει την φλεγμονή

• Αποδιοργανώνει τους παθογόνους μικροοργανισμούς 
• Αποτελεί εξαιρετική συμπτωματική θεραπεία στην οξεία 
  φάση των ασθενειών 
• Αποφορτίζει σε ψυχοσωματικές εξάρσεις και επιβαρύνσεις
• Συντελεί καθοριστικά στην διακοπή καπνίσματος και στις 
  διαδικασίες απεξάρτησης
• Λειτουργεί με ηλεκτρομαγνητικές ταλαντώσεις ενός 
  συγκεκριμένου ατόμου, χωρίς εξωτερικές παρεμβολές.

54%
26%
18%
1%

ΣΥΧΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

Αλλεργικές αντιδράσεις, κρυολογήματα 
Στρες, κατάθλιψη
Τοξίνωση του σώματος
Άλλο

ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ 
(DETOX)

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΟΥ 
ΑΓΧΟΥΣ – ANTISTRESS

ΟΜΑΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΕΠΤΙΚΟΥ

ΕΝΕΡΓΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
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Στην συσκευή DeVita Energy έχει υλοποιηθεί η πολυετής εμπειρία στην έρευνα των καλύτερων επιστημόνων της 
DEHolding, οι οποίοι συνδύασαν σ’ένα πρόγραμμα τις πιο αποτελεσματικές συχνότητες για την εξουδετέρωση του 
στρες, για την αύξηση της ζωτικότητας και την βελτίωση λειτουργίας ολόκληρου του οργανισμού. Στην κατασκευή της 
συσκευής DeVita Energy εφαρμόστηκε η αρχή  των «κυμαινομένων συχνοτήτων». Σε αντίθεση με τις άλλες συσκευές 
σειράς DeVita, oι οποίες εκπέμπουν σε μια σταθερή συχνότητα, η συγκεκριμένη συσκευή χρησιμοποιεί εναλλασσόμενες 
συχνότητες, οι οποίες εξ’ορισμού είναι πιο φυσιολογικές και ο οργανισμός τις αποδέχεται καλύτερα. Με μόλις 10 λεπτά 
εφαρμογής και αισθάνεστε ζωτικότητα και θετική ενέργεια. Το συμπαγές μέγεθος της συσκευής σάς δίνει την δυνατότητα 
να την έχετε πάντα μαζί σας και να την χρησιμοποιείτε σε οποιαδήποτε κατάσταση.

DEVITA ENERGY

1. Πλήκτρο Οn/Off

2. Oθόνη

3. Πλήκτρα επιλογής προγραμμάτων

4. Πλήκτρο έναρξης 

5. Πλήκτρο ακύρωσης

Η DeVita Energy – είναι μια συσκευή ευεξίας καθημερινής χρήσης.

ок

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΓΙΑΤΙ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ;
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DEVITA ENERGY

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η συσκευή DeVita Energy αποτελεί μια γεννήτρια αδύναμων ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών, ταυτόσημων με τις 
ακτινοβολίες των φυσικών οργανικών συστημάτων. Προορίζεται για την ενίσχυση των ιδίων αμυντικών δυνάμεων 
και την διόρθωση των φυσικών ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών των βιοσυστημάτων. Η αρχή της διορθωτικής 
δράσης βασίζεται στην χρήση συχνοτήτων με τις μεθόδους των R. Rife, R.Vault και F. Morell.

H DEVITA ENERGY ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ:

Η DeVita Energy – είναι μια συσκευή για την καταπολέμηση του στρες, την τόνωση και την βελτίωση της 
λειτουργίας όλου του οργανισμού. Το βασικό πρόγραμμα της συσκευής αποτελείται από μερικές συχνότητες , οι 
οποίες στοχεύουν στην ομαλοποίηση της λειτουργίας του οργανισμού, την εξουδετέρωση του στρες, την προστασία 
από τους οικιακούς παθογόνους παράγοντες  

Δυνατότητες DeVita Energy:
• Μειώνει τα επίπεδα του στρες, βελτιώνει τη διάθεση.
• Προσδίδει ενέργεια & ζωντάνια!
• Αυξάνει την αποδοτικότητα και βελτιώνει τη λειτουργία του εγκεφάλου.
• Προστατεύει από την επιβλαβή οικιακή ακτινοβολία και την δυσμενή οικολογική κατάσταση.

ΣΥΧΝΕΣ  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΕΣ

ΠΟΛΥΩΡΑ 
ΤΑΞΙΔΙΑ

ΣΩΜΑΤΙΚΗ &  
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ  
ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

48%
32%
17%
3%

ΓΙΑΤΙ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ;

Στρες
Οικιακή ακτινοβολία 
Κακή οικολογία  
Άλλο
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No 1  00:00:00     

DEVITA RITM BASE

Η δράση της DeVita Ritm Base για την αποκατάσταση του οργανισμού βασίζεται στις έρευνες των επιστημόνων R.Rife και 
A.F. Krammer, oι οποίοι ασχολήθηκαν με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία του ανθρώπινου οργανισμού. Σύμφωνα με 
τις μελέτες τους, το κάθε όργανο έχει τις δικές του ταλαντώσεις. Οι ταλαντώσεις ασθενών οργάνων διαφέρουν από αυτές 
των υγιών. Οι ιδιαίτερες συχνότητες συντονισμού μικρής έντασης αντιγράφουν τις ταλαντώσεις των υγιών οργάνων 
και «επαναρυθμίζουν» τον οργανισμό σε μια υγιή συχνότητα. Ως αποτέλεσμα, ο οργανισμός αυτορυθμίζεται από μόνος 
του. Η συσκευή DeVita Ritm Base έχει διαφορετικές συχνότητες ταλαντώσεων για τα διάφορα όργανα και δίνει την 
δυνατότητα στον οργανισμό να εναρμονίζει την λειτουργία του. Τα βασικά προγράμματα αποσκοπούν στην επίλυση των 
πιο διαδεδομένων προβλημάτων. Πέραν αυτού, υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης συμπληρωματικών προγραμμάτων. 

Η DeVita Ritm Base συμβάλλει στην διατήρηση της φυσιολογικής ορμονικής ισορροπίας, βελτιώνει την λειτουργική 
ικανότητα των οργάνων, αναστέλλει τις πρόωρες ηλικιακές μεταβολές.   

Η DeVita Ritm Base – είναι μια συσκευή ευεξίας καθημερινής χρήσης.

1. Oθόνη
7. Πλήκτρο Οn/Off
8. Πλήκτρο επιλογής προγραμμάτων
9. Πλήκτρο έναρξης και διακοπής προγράμματος
10. Υποδοχή σύνδεσης προγραμματιστή DeInfo

  Здоровый день

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΑ ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
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DEVITA RITM BASE

Η DeVita Ritm Base – είναι μια συσκευή ευεξίας καθημερινής χρήσης.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η συσκευή DeVita Ritm Base αποτελεί μια γεννήτρια αδύναμων ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών, ταυτόσημων 
με τις ακτινοβολίες των φυσικών οργανικών συστημάτων. Προορίζεται για την ενίσχυση των ιδίων αμυντικών 
δυνάμεων και την διόρθωση των φυσικών ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών των βιοσυστημάτων. Η αρχή της 
διορθωτικής δράσης βασίζεται στην χρήση συχνοτήτων με τις μεθόδους των R. Rife, R.Vault και F. Morell.

H DEVITA RITM BASE ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

Η DeVita Ritm Base – είναι ηλεκτρομαγνητική συσκευή, που εναρμονίζει τη λειτουργία των οργάνων και 
συστημάτων του οργανισμού. Η συσκευή παράγει παλμούς ηλεκτρομαγνητικού πεδίου στο φάσμα χαμηλών 
συχνοτήτων, μέσα στο οποίο βρίσκονται οι φυσιολογικές και λειτουργικές συχνότητες του οργανισμού μας. Καθένα 
από τα προγράμματα προκαλεί συντονισμό στα απαραίτητα όργανα και συστήματα, προσδίδοντας την απαραίτητη 
συμπληρωματική ενέργεια για την αποκατάσταση της υγείας και την ομαλοποίηση λειτουργίας. 

Δυνατότητες DeVita Ritm Base:
• «Επαναπρογραμματίζει» τα εσωτερικά όργανα σε μια φυσιολογική λειτουργία, ενισχύει το ανοσοποιητικό.
• Βελτιώνει το κυκλοφορικό, μειώνει την ένταση στην σπονδυλική στήλη και στις αρθρώσεις, ρυθμίζει την διαδικασία  
της πέψης.
• Είναι χρήσιμη στους σπουδαστές, μαθητές: βελτιώνει τη μνήμη, την συγκέντρωση, εξαλείφει την κόπωση των ματιών.
• Συντηρεί τον μυϊκό τόνο, αποκαθιστά τον οργανισμό μετά από την προπόνηση.

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ/
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ  
ΚΟΠΩΣΗ

ΕΞΑΣΘΕΝΗΜΕΝΟ 
ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ

61%
26%
9%
4%

ΤΑ ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

Τα προβλήματα του καρδιαγγειακού συστήματος 
Λοιμώξεις του αναπνευστικού 
Παθήσεις του στομάχου και εντέρου  
Άλλο
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№ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1 7 ΤΣΑΚΡΑ Αποκαθιστά την χαμένη ενέργεια και τη κατανέμει σωστά

2 ΕΝΕΡΓΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ομαλοποιεί τη λειτουργία του νευρικού και ενδοκρινικού συστήματος

3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Συμβάλλει στην γρήγορη αποκατάσταση

4 ΑΝΤΙΣΤΡΕΣ Συμβάλλει στη μείωση της έντασης του νευρικού συστήματος

5 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ Αποκαθιστά το τοπικό αλλά και γενικό κυκλοφορικό

6 ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ 
ΡΥΘΜΟΣ Αποκαθιστά τον καρδιακό ρυθμό

7 ΥΓΙΗ ΝΕΦΡΑ Συμβάλλει στην ενεργή απομάκρυνση των τοξινών απ’τον οργανισμό.

8 ΚΑΘΑΡΗ ΛΕΜΦΟΣ Συμβάλλει στην αραίωση της λέμφου, και τη απομάκρυνση βλαπτικών στοιχείων απ’τον 
οργανισμό

9 ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ Ενεργοποιεί την δράση των συστημάτων απέκκρισης 

10 ΟΜΑΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΠΤΙΚΟΥ Επιδρά θετικά στη λειτουργία του γαστρεντερικού σωλήνα

11 ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ Εξισορροπεί τη λειτουργία θυρεοειδούς και παγκρέατος 

12 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΠΝΟΗ Αποκαθιστά τη λειτουργία του βρογχοπνευμονικού συστήματος

13 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΓΕΙΑ Καλύπτει μεγάλο φάσμα γυναικολογικών προβλημάτων

ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ DEVITA RITM BASE

Οι τεχνολογίες DeVita βασίζονται στην εκπομπή  
εξαιρετικά αδύναμων ηλεκτρομαγνητικών 
κυμάτων που επηρεάζουν το ανθρώπινο σώμα 
και τα επιμέρους όργανα, λόγω του φαινομένου 
του βιοσυντονισμού. Η ακτινοβολία της συσκεύης 
DeVita Ritm Base απεικονίζεται γραφικά ως μία 
φθίνουσα ημιτονοειδής καμπύλη. 
Αυτό το είδος της ακτινοβολίας είναι το πιο 
αρμονικό για τη διατήρηση της υγείας των 
εσωτερικών οργάνων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ DEVITA RITM BASE

Οι συχνότητες των κυμάτων που χρησιμοποιούνται στις συσκευές DeVita, κατoχυρώνονται από διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας της   Deta-Elis Holding.

ΒΑΣΙΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
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ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ DEVITA RITM BASE

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ DEVITA RITM BASE

№ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1 ΕΥ ΖΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ
Ενεργή Προστασία + Βελτίωση του κυκλοφορικού + Κατά του άγχους + Αποτοξίνωση + 
Ομαλοποίηση πεπτικού + Ορμονική ισορροπία + Ενεργοποίηση και εξισορρόπηση των 7 
τσάκρα

2 ΟΛΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ Ενεργή Προστασία + Βελτίωση του κυκλοφορικού + Έντερο χωρίς προβλήματα + Καθαρά 
νεφρά + Καθαρή λέμφος + Ορμονική ισορροπία

3 ΥΓΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ* Ενίσχυση του ανασοποιητικού + Κυτταρική αναπνοή+ Αυτόνομη ρύθμιση + Έντερο χωρίς 
προβλήματα

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης των 
συσκευών. Τις οδηγίες χρήσης μπορείτε να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα των συνεργατών  
DEHolding  / www.partners.deholding.org, ενότητα «Σχετικά με την εταιρεία» - > «Υλικό».

14 ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑ Ομαλοποιεί τη λειτουργία του ουροποιητικού συστήματος των αντρών

15 ΥΓΙΗΣ ΚΑΡΔΙΑ Ρυθμίζει την πίεση του αίματος και την αιμάτωση της καρδιάς

16 ΗΡΕΜΟΣ ΥΠΝΟΣ Συμβάλλει σ’έναν υγιεινό ύπνο

17 ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Εναρμονίζει το σύστημα υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων-γονάδων 

18 ΕΝΤΕΡΟ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Μειώνει τον πόνο, εξαφανίζει τη ναυτία και το φούσκωμα, ομαλοποιεί την κένωση του 
εντέρου

19 ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ Χρησιμοποιείται ως μέσο υποστήριξης και αποκατάστασης

20 ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΝΟΥΣ Συμβάλλει στη μείωση των πόνων, την βελτίωση της μικροκυκλοφορίας του αίματος

21 ΙΣΧΥΡΗ ΟΡΑΣΗ Μειώνει την επιβάρυνση στα μάτια, απαλύνει από την κούραση και τους πόνους

22 ΟΜΟΡΦΑ ΜΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΝΥΧΙΑ Δυναμώνει τα μαλλιά και τα νύχια, προάγει την ανάπτυξή τους

23 ΚΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ Συμβάλλει στην καταπολέμηση της κατάθλιψης, μειώνει την ανησυχία 

24 ΟΜΟΡΦΗ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ Ομαλοποιεί τη λειτουργία των αδένων της επιδερμίδας, ενισχύει τις αμυντικές δυνάμεις 
της επιδερμίδας

25 ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΠΟΥΛΩΣΗ Επιταχύνει τη διαδικασία της μετατραυματικής αποκατάστασης, μειώνει τους 
πόνους,εξαφανίζει τα πρηξίματα 

26 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ Μειώνει την συναισθηματική φόρτιση, ενισχύει την σεξουαλική έλξη 

27 ΑΝΔΡΙΚΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ Ανακουφίζει από την αίσθηση ανησυχίας και ενισχύει την αυτοπεποίθηση 

28 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Αυξάνει τη μυϊκή δύναμη, απαλύνει από την κόπωση των μυών, ενδυναμώνει τους μύες 

29 ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ Προσδίδει ενέργεια, αυξάνει την ένταση της προπόνησης

30 ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ Ανακουφίζει από τα συμπτώματα της αλλεργίας, ομαλοποιεί τις λειτουργίες του 
ανοσοποιητικού συστήματος 

ΒΑΣΙΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

* Δημιουργείται ξεχωριστά, χρησιμοποιώντας τον προγραμματιστή DeInfo
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DEVITA AP BASE

Η αντιπαρασιτική δράση της DeVita AP Base – βασίζεται στη μεγάλης κλίμακας έρευνα, κατά την διάρκεια μιας 
εκατονταετίας, τόσο του επιστήμονα και μηχανικού R. Rife, όσο και των συνεχιστών του. Κάθε ζωντανή ύπαρξη 
χαρακτηρίζεται από δική της ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπει. Αυτό έχει αποδεχθεί επιστημονικά. Τα 
κύματα της συγκεκριμένης συχνότητας συντονίζονται με την ιδία ακτινοβολία των μικροοργανισμών, ενισχύοντας 
έτσι τις φυσικές τους ταλαντώσεις. Οι δυναμικές ταλαντώσεις αποτελούν παράγοντα εξολόθρευσης των 
μικροβίων. Η συσκευή DeVita AP Base έχει ξεχωριστές και διακριτές συχνότητες ταλαντώσεων για συγκεκριμένα 
είδη ιών, βακτηρίων, ελμίνθων, πρωτόζωων και μυκήτων και πέραν αυτού, παρέχει την δυνατότητα για έναν 
βαθύ καθαρισμό τού οργανισμού από τις τοξίνες. Τα βασικά προγράμματα δρουν στα πιο διαδεδομένα είδη 
μικροοργανισμών. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης συμπληρωματικών προγραμμάτων.
Η συσκευή βελτιστοποιεί τις λειτουργίες του οργανισμού, καθαρίζει από τα απόβλητα και τις τοξικές ουσίες, 
συντηρεί την φυσική ισορροπία του οργανισμού.

Η DeVita AP Base – είναι μια συσκευή ευεξίας καθημερινής χρήσης.

1. Oθόνη
2. Πλήκτρο Οn/Off
3. Πλήκτρα επιλογής προγραμμάτων
4. Πλήκτρο έναρξης  και ακύρωσης προγράμματος
5. Υποδοχή σύνσεσης προγραμματιστή DeInfo

No
 

1  
 

00:00:00     

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΔΡΑΣΗΣ
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DEVITA AP BASE

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

Η συσκευή DeVita AP Base αποτελεί μια γεννήτρια αδύναμων ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών, ταυτόσημων 
με τις ακτινοβολίες των φυσικών οργανικών συστημάτων. Προορίζεται για την ενίσχυση των ιδίων αμυντικών 
δυνάμεων και την διόρθωση των φυσικών ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών των βιοσυστημάτων. Η αρχή της 
διορθωτικής δράσης βασίζεται στην χρήση συχνοτήτων με τις μεθόδους των R. Rife, R.Vault και F. Morell.

Η ΣΥΣΚΕΥΗ DEVITA AP BASE ΕΠΙΔΡΑ ΣΕ:

ΙΩΝΒΑΚΤΗΡΙΩΝΜΥΚΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΖΩΩΝ ΕΛΜΙΝΘΩΝ

124 ΕΙΔΗ31 ΕΙΔΗ 95 ΕΙΔΗ61 ΕΙΔΗ 31 ΕΙΔΗ

Η DeVita AP Base – είναι ηλεκτρομαγνητική συσκευή, που συμβάλλει στην καταπολέμηση των παθογόνων 
μικροοργανισμών. Η  δράση της βασίζεται στην εκπομπή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, τα οποία συντονίζονται 
με τις ταλαντώσεις διαφόρων ειδών παρασίτων, από ιούς έως έλμινθες. Κατ’αυτόν τον τρόπο η   DeVita AP 
Base επιδρά στοχευμένα στην αιτία των ασθενειών, κάτι που δίνει τη δυνατότητα στον ανθρώπινο οργανισμό να 
λειτουργεί σε φυσιολογικές, μη επιβαρυντικές από εξωτερικούς παράγοντες συνθήκες.

Δυνατότητες DeVita AP Base:
• Καταπολεμάει τα βακτήρια, τους μύκητες, τους ιούς, τα πρωτόζωα και τις έλμινθες.
• Διεξάγει έναν βαθύ καθαρισμό του οργανισμού.
• Συμβάλλει στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού, προστατεύει από τα εποχιακά κρυολογήματα.
• Βελτιώνει την κατάσταση σε αλλεργικές αντιδράσεις.

58%
23%
13%
6%

ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Αποδυναμωμένο ανασοποιητικό  
Προβλήματα με το γαστρεντερικό σωλήνα  
Προβλήματα νευρικού συστήματος  
Άλλο

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΔΡΑΣΗΣ
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Οι τεχνολογίες  DeVita  βασίζονται 
στην εκπομπή  εξαιρετικά αδύναμων 
ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων που 
επηρεάζουν το ανθρώπινο σώμα και τα 
επιμέρους όργανα, λόγω του φαινομένου του 
βιοσυντονισμού. Η εκπομπή των κυμάτων στη 
συσκευή DeVita AP Base γίνεται υπό μορφή 
δέσμης. 
Αυτό το είδος της ακτινοβολίας είναι από τα 
πιο αποτελεσματικά για την καταπολέμηση 
των παθογόνων μικροοργανισμών. 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ DEVITA AP BASE

№ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1 ΧΩΡΙΣ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ Μειώνει τη φλεγμονή των βλεννογόνων της μύτης, λαιμού, βρόγχων

2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΓΡΙΠΠΗ Επιδρά σε διάφορα στελέχη ιών της γρίπης, απομακρύνει τη φλεγμονή

3 ΑΝΤΙΙΚΟ Καταπολεμάει τους ιούς, συμπεριλαμβανομένων του κυτταρομεγαλοϊού και  του ιού Epstein 
Barr

4 ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ Εξολοθρεύει τον ιό της γρίπης του εντέρου και τα παθογενή στελέχη E.Coli

5 ΚYΤΤΑΡΙΚΗ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ Απομακρύνει τα άλατα βαρέων μετάλλων και ραδιονουκλιδίων, βελτιώνει τον 
μεταβολισμό

6 ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Εξουδετερώνει και απομακρύνει τις τοξίνες απ’τον οργανισμό

7 ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ Κατά των λοιμόξεων από σαλμονέλλα, εντεροϊούς και εντεροβακτήρια

8 ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ Επιδρά σε μικροοργανισμούς όπως ουρεόπλασμα, μυκόπλασμα, τοξόπλασμα

9 DETOX MEXICANA Απομακρύνει τα προϊόντα του μεταβολισμού και τις τοξίνες, βελτιώνει την λειτουργἰες 
αποστράγγισης 

10 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΛΛΕΡΓΙΩΝ Απαλλάσει από τα συμπτώματα αλλεργίας, σταθεροποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα

11 ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ Βοηθάει σε περιπτώσεις βακτηριακής λοίμωξης του γαστρεντερικού σωλήνα και του 
αναπνευστικού

12 ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΤΑ Προστατεύει τον οργανισμό από την κάντιντα

ПРОГРАММΑΤΑ DEVITA AP BASE

Οι συχνότητες των κυμάτων που χρησιμοποιούνται στις συσκευές DeVita, κατoχυρώνονται από διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας της  Deta-ElisHolding .

ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – είναι τα προγράμματα που περιλαμβάνουν κάποιο αριθμό συχνοτήτων.

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – είναι τα προγράμματα της συσκευής που στοχεύουν σ’ένα συγκεκριμένο πρόβλημα.

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ DEVITA AP BASE
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ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ DEVITA AP BASE

ПРОГРАММΑΤΑ DEVITA AP BASE

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ DEVITA AP BASE

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης των 
συσκευών. Τις οδηγίες χρήσης μπορείτε να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα των συνεργατών 
DEHolding  / www.partners.deholding.org, ενότητα «Σχετικά με την εταιρεία» - > «Υλικό».

13 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΧΛΑΜΥΔΙΑ Δίνει τη δυνατότητα στην έγκαιρη απαλλαγή από τα χλαμύδια

14 ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΥΚΗΤΩΝ Καταπολεμάει ενεργά μύκητες όπως trichophyton, mikrosporum, mucor 

15 ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ (ΒΑΣΙΚΟ) Σε περιπτώσεις γρίπης εξομαλύνει την κατάσταση και μειώνει το ρίσκο επιδείνωσης

16 ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ Καταπολεμάει τους μικροοργανισμούς HelicobacterPilori (γαστριτιδα, έλκη  κ.ο.κ.)

17 ΧΩΡΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α Δρα στον ιό ηπατίτιδα А.

18 ΥΓΙΗΣ ΛΕΜΦΟΣ Ρυθμίζει  την λεμφική αποστράγγιση, ενισχύει τα λεμφικά αγγεία

19 ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΠΗ Μειώνει τον χρόνο αποκαστάστασης σε διάφορες λοιμώξεις του έρπητα

20 ΧΩΡΙΣ ΤΟΞΙΝΕΣ Αφαιρεί τις τοξίνες, βελτιώνει τη λειτουργία αποστράγγισης

21 ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΠΛΟΥ ΕΡΠΗ Αποτρέπει την εμφάνιση των σημαδιών της λοίμωξης στις βλεννογόνους

22 ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΠΗ ΖΩΣΤΗΡΑ Αποσκοπεί στην αδρανοποίηση του ιού και την εξάλειψη των βασικών του χαρακτηριστικών 
κατά την εμφάνισή του

23 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΜΥΚΗΤΕΣ ΚΑΙ 
ΜΟΥΧΛΑ Εφαρμόζεται για την πρόληψη από μυκητιάσεις

24 ΚΑΤΑ ΝΗΜΑΤΩΔΩΝ ΚΑΙ 
ΑΣΚΑΡΙΔΩΝ 

Προκαλεί την εξουδετέρωση και την φυσική απομάκρυνση των παράσιτων από τον 
γαστρεντερικό σωλήνα

25 ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΕΝΤΕΡΟΣΤΟΜΑΧΙΚΑ 
ΠΑΡΑΣΙΤΑ

Προορίζεται για τον καθαρισμό από τα παράσιτα του γαστρεντερικού σωλήνα, του συκωτιού 
και του παγκρέατος 

26 ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ Καταπολεμάει τα πιο διαδεδομένα ειδη παρασίτων 

27 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΖΩΑ Επιδρά σε διαδεδομένους τύπους των πρωτόζωων (Giardia, αμοιβάδες)

28 ΧΩΡΙΣ ΣΧΙΣΤΟΣΩΜΑ ΚΑΙ 
ΤΡHΜΑΤΩΔΗ

Στοχεύει στην καταπολέμηση των περισσότερων ειδών των τρηματωδών, 
συμπεριλαμβανομένων και των σχιστοσωμάτων

29 ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΩΝ Επιδρά στα πιο διαδεδομένα είδη των σταφυλόκοκκων

30 ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΩΝ Είναι αποτελεσματική σε στηθάγχη, ωτίτιδα, ιγμορίτιδα

№ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 
ΑΥΤΟΜΑΤΟ

Αναστέλλει τη δραστηριότητα των ιών, αναστέλλει τη δραστηριότητα των πρωτόζωων 
μικροοργανισμών. Βέλτιστη πρόληψη ασθενειών κατά την αλλαγή κλιματικών ζωνών, 
ιδίως κατά την επίσκεψη ασιατικών χωρών

2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2 
ΑΥΤΟΜΑΤΟ

Ανακουφίζει από το τοξικό στρες που προκαλείται από τον στρεπτόκοκκο και τον 
σταφυλόκοκκο. Αποτελεσματικό με τα κρυολογήματα, και για την πρόληψη των 
μολύνσεων από κόκκους

3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3 
ΑΥΤΟΜΑΤΟ

Συμβάλλει στην απομάκρυνση του βακτηριακού φορτίου του πεπτικού συστήματος και του 
ουροποιητικού συστήματος

4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 
ΑΥΤΟΜΑΤΟ

Εμφανίζει μυκοτοξίνες που σχηματίζονται από μούχλα και ζυμομύκητες. Μειώνει τον 
κίνδυνο συσσώρευσης καρκινογόνων παραγόντων

5 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ
Συμβάλλει στην απομάκρυνση των τοξινών, στην ομαλοποίηση της λεμφικής 
αποστράγγισης, στην ενίσχυση των λεμφικών αγγείων. Βοηθά στην απομάκρυνση της 
περίσσειας του υγρού από τον εξωκυτταρικό χώρο, έχει αντισηπτικό αποτέλεσμα
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1. Υποδοχή USB
    Προορίζεται για την σύνδεση σε οποιαδήποτε
    θύρα USB υπολογιστή

2. Υποδοχή DeVita
    Προορίζεται για την σύνδεση
    στις συσκευές DeVita και DETA

DEINFO

DeInfo – είναι μοναδικός προγραμματιστής για τις συσκευές DeVita, που δίνει την δυνατότητα να εγκατασταθούν 
στη μνήμη  νέα προγράμματα και να δημιουργηθούν τα λεγόμενα αυτόματα προγράμματα. Ο κάτοχος της σειράς  
των συσκευών ευεξίας DeVita μπορεί να χρησιμοποιεί τόσο τα έτοιμα σετ προγραμμάτων, όσο και να  δημιουργεί 
μόνος του, ανάλογα με τις ανάγκες του. Ο ηλεκτρονικός οδηγός-προγραμματιστής  DeInfo περιέχει περίπου 3000 
προγράμματα, τα οποία συνεχώς ανανεώνονται. Ο προγραμματιστής έχει υψηλό βαθμό ασφάλειας των δεδομένων, 
οι πληροφορίες που περιέχει είναι προσβάσιμες μόνο για εσάς. 

Ο προγραμματιστής-οδηγός DeInfo συνδεέται εύκολα σε υπολογιστή και σε συσκευή DeVita. Ο προγραμματσιτής 
θα προσδιορίσει μόνος του τον τύπο της συσκευής και θα προτείνει τα κατάλληλα προγράμματα ειδικά γι’αυτή τη 
συσκευή. Το απλό γραφικό περιβάλλον δίνει τη δυνατότητα ακόμα σε άτομα χωρίς εμπειρία στους υπολογιστές να 
δουλέψουν με το DeInfo. Όλα τα δεδομένα και τα προγράμματα μπορούνε να διατηρηθούν σε ξεχωριστό αρχείο είτε 
να εκτυπωθούν. Η τακτική επικαιροποίηση είναι δωρεάν και διατίθεται μέσω του ίντερνετ.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ DEINFO

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ



33

DEINFO

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ DEINFO

ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ DEINFO ΕΧΕΤΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ:
1. Να φορτώνετε τα αποκλειστικά προγράμματα, που δημιουργήθηκαν στην DEHolding και τα οποία στοχεύουν 
στην βελτίωση σχεδόν όλων συστημάτων υγείας του ανθρώπινου οργανισμού.
2. Να δημιουργείτε αυτόματα προγράμματα, βάζοντας ένα σύνολο προγραμμάτων σε μια καθορισμένη σειρά με 
συγκεκριμένες παύσεις μεταξύ τους.
3. Να δημιουργείτε τη δική σας βάση προγραμμάτων και αυτόματων προγραμμάτων.
4. Να φυλάσσετε τη βάση σας σε κάποιο αρχείο, και αν είναι απαραίτητο να την εκτυπώνετε υπό μορφή λίστας.
5. Ν’ανανεώνετε δωρεάν το λειτουργικό σύστημα και να φορτώνετε τα νέα προγράμματα της DEHolding.

ΑΠΛΟΤΗΤΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΛΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ

Συνδέεται σε οποιοδήποτε 
σύγχρονο υπολογιστή 

με βάση το λειτουργικό 
Windows.

Η χρήση του είναι 
εύκολη, με  

κατανοητό γραφικό  
περιβάλλον. 

Ελαφρύ, μικρών 
διαστάσεων.  

Μπορείτε να το έχετε 
 μαζί σας παντού.

Η λίστα με τα 
προγράμματα που 

δημιουργήθηκε μπορεί να 
διατηρηθεί σε αρχείο ή να 

εκτυπωθεί. 

Λειτουργεί σε 6 γλώσσες: 
ρωσικά, αγγλικά, 

 γερμανικά, ισπανικά, 
γαλλικά, ελληνικά.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
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1. Οθόνη
2. Πλήκτρο on/ off
3. Πλήκτρο επιλογής προγράμματος
4. Πλήκτρα εκκίνησης και διακοπής προγραμμάτων
5. Υποδοχή για την σύνδεση του τροφοδοτικού
6. Υποδοχή σύνδεσης εξωτερικού κβαντικού οδηγού 
7. Κβαντικός οδηγός και καλώδιο

DEVITA COSMO

Η συσκευή DeVita Cosmo κατασκευάστηκε με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας στον τομέα της κβαντικής 
θεωρίας του φωτός. Το ορατό φως έχει μια ευρεία φασματική σύνθεση χρώματος που αποτελείται από ακτινοβολία 
με διαφορετικά εύρη κύματος και συχνότητες. Κάθε χρώμα μπορεί να έχει κάποια επίδραση σε ορισμένα όργανα 
ή συστήματα μέσω των αισθητήρων της επιδερμίδας. Μια τέτοια επίδραση λαμβάνει χώρα με βάση την αρχή 
της αντίστροφης αντανακλαστικής σύνδεσης στις ζώνες Zakharyin-Ged, οι οποίες βρίσκονται σε διάφορα μέρη 
του σώματος, μεταξύ άλλων και στο πρόσωπο και λαιμό. Με την αντανακλαστική δράση στις νευρικές απολήξεις 
και την ενεργοποίηση της σύνθεσης των βιολογικά ενεργών ουσιών, η κβαντική ακτινοβολία αποκαθιστά την 
ισορροπία των συστημάτων του οργανισμού και συμβάλλει στην αποκατάσταση της λειτουργίας τους.

Η DeVita Cosmo – είναι μια συσκευή ευεξίας καθημερινής χρήσης.

No 1   00:50:00

ÐÀЗÃËÀÆÈÂÀÍÈÅ ÌÎÐÙÈÍ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ
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DEVITA COSMO

ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΚΟΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ  
ΜΑΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΝΥΧΙΩΝ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΝΕΑΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ  
ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ  
ΚΑΙ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η DeVita Cosmo – είναι μια συσκευή κοσμετολογικής περιποίησης και αναζωογόνησης που συνδυάζει την 
τεχνολογία βιοσυντονισμού και τις κβαντικές ιδιότητες του φωτός. Σε αντίθεση με τα κλασσικά καλλυντικά η  DeVita 
Cosmo επηρεάζει τα βαθύτερα στρώματα της επιδερμίδας και την βελτιώνει στο εσωτερικό του. Τα προγράμματα 
της συσκευής μπορούν να εφαρμοστούν από όλη την οικογένεια.

Η DEVITA COSMO ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ:

Η DeVita Cosmo συνδυάζει δύο ειδών επιδράσεις: τον βιοσυντονισμό και την κβαντική ακτινοβολία. Η κβαντική ακτινοβολία 
είναι ένα από τα διάφορα είδη της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Ο μηχανισμός επίδρασης έγκειται στο γεγονός  ότι, 
μέσα σε κάθε ανθρώπινο κύτταρο υπάρχουν  φωτοαισθητήρες-δέκτες,  που αντιλαμβάνονται το φως. Οι φωτοδέκτες αυτοί  
υποστηρίζουν την υγιή ισορροπία στο εσωτερικό του κυττάρου, και υπό την επίδραση της κβαντικής ακτινοβολίας βελτιώνουν 
το μεταβολισμό συνολικά. Η κβαντική ακτινοβολία έχει πολλές ενδείξεις:  βελτιώνει το χρώμα του προσώπου, τη δομή της 
επιδερμίδας και των μαλλιών, δυναμώνει τα νύχια, καθώς και αποκαθιστά την υγεία των εσωτερικών οργάνων.

Πλεονεκτήμα της DeVita Cosmo:
• Συνδυάζει τις εφαρμογές των τεχνολογιών βιοσυντονισμού και της κβαντικής.
• Καταπολεμά τα σημάδια γήρανσης, συσφίγγει την επιδερμίδα
• Εξαλείφει τις φλεγμονές, βοηθά με την ακμή και ροδόχρου ακμή,
• Επιδρά ευεργετικά στην επιδερμίδα, τα μαλλιά και τα νύχια.

65%
26%
8%
1%

ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ

Ηλικιακές μεταβολές 
Ακμή και μαύρα στίγματα  
Ανομοιόμορφο χρώμα προσώπου   
Άλλο 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ DEVITA COSMO

№ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1 ΔΕΡΜΑ ΧΩΡΙΣ ΡΥΤΙΔΕΣ Ενδυναμώνει τους μυς προσώπου, συσφίγγει την επιδερμίδα και εξαφανίζει τις ρυτίδες

2 ΤΟΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Αποκαθιστά την διαδικασία αναζωογόνησης των κυττάρων

3 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΓΕΙΑ Ρυθμίζει την σωστή λειτουργία του ενδoκρινικού συστήματος της γυναίκας

4 ΑΝΤΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑ Ρυθμίζει την σωστή λειτουργία του ενδoκρινικού συστήματος του άντρα

5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΠΑΤΟΣ Υποστηρίζει την απεκκριτική λειτουργία του συκωτιού

6 ΖΗΣΕ ΑΡΜΟΝΙΚΑ Συμβάλλει στην εξουδετέρωση του άγχους και την αποκατάσταση του νευρικού συστήματος

7 ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟΜΑΧΟΥ Υποστηρίζει την κανονική λειτουργία του στομάχου 

8 ΠΕΨΗ Προλαμβάνει τις διαταραχές στο πεπτικό σύστημα

9 ΣΑΝ ΡΟΛΟΙ Αντιμετωπίζει τα προβλήματα του εντέρου

10 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ Συμβάλλει στην σωστή λειτουργία των νεφρών

11 ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ Ομαλοποιεί την λειτουργία του θυρεοειδούς

12 ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ενισχύει τη λειτουργία του καρδιοαγγειακού συστήματος

13 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΠΛΗΝΑ Ρυθμίζει τη λειτουργία του σπλήνα

14 ΚΛΕΙΔΙ ΖΩΗΣ Διατηρεί την υγεία του παγκρέατος

15 ΚΑΛΗ ΟΡΑΣΗ Αποκαθιστά την κανονική λειτουργία των οφθαλμικών μυών, απαλύνει από την κόπωση

16 ΚΑΘΑΡΟ ΔΕΡΜΑ Καταπολεμάει τις φλεγμονές προσώπου

17 ΟΜΟΡΦΑ ΜΑΛΛΙΑ Εμποδίζει την τριχόπτωση και το σπάσιμο των μαλλιών

18 ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΧΕΡΙΩΝ Διατηρεί τα νύχια δυνατά και υγιή

19 ΠΡΟΣΩΠΟ ΧΩΡΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ Προσδίδει στην επιδερμίδα λαμπερή και ξεκούραστη όψη

20 ΕΥΚΙΝΗΤΑ ΠΟΔΙΑ Ομαλοποιεί την κυκλοφορία του αίματος στα πόδια, διώχνει την κόπωση και εξαφανίζει 
τα οιδήματα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ DEVITA COSMO ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Η συσκευή  συνιστάται για χρήση από ηλικίες 15-20 ετών, τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα.

2. Ο κβαντικός οδηγός θα πρέπει να τοποθετείται στην ζώνη προβολής του οργάνου.  
Λεπτομερής περιγραφή των ζωνών αναφερονται παρακάτω.

3. Κατά τη διάρκεια της χρήσης θα πρέπει να καθοδηγείστε από μια αίσθηση θερμότητας ή παλμών που 
προέρχονται από τον οδηγὀ. Εάν οι αισθήσεις αυτές εξαφανίζονται τότε, πλησιάστε ξανά (τον οδηγό) στη ζώνη 
προβολής.

4. Η μετακίνηση του οδηγού  θα πρέπει να πραγματοποιείται απαλά, με ταχύτητα 1-2 cm / sec.

5. Για καλύτερα αποτελέσματα συνδυάστε τη χρήση DeVita Cosmo με την κατανάλωση DeLixir Collagen+.
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Λεπτό έντερο

Θυρεοειδής

Νεφρά

Σπλήνας

Στομάχι

Καρδιά

Συκώτι

Πάγκρεας

Όργανα της
πυέλου

Παχύ έντερο

ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
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1.Συσκευή καταγραφής DePuls+

2. Βύσμα δεξιάς διακλάδωσης

3. Βύσμα αριστερής διακλάδωσης

4. Θύρα USB

5. Ηλεκτρόδια-πιάστρες - 2τεμ.

6. Καλώδια - 2 τεμ.

7. Καλώδιο USB

Η DePuls+  είναι μια συσκευή για την ταχεία εξέταση των πόρων του οργανισμού ως προς τα βασικά φυσικοσωματικά 
και ψυχοσυναισθηματικά χαρακτηριστικά του. Η συσκευή είναι φορητή και εύκολη στη χρήση,  κάτι που επιτρέπει 
τη χρήση της τόσο σε κέντρα υγείας, όσο και στο σπίτι για την εξέταση όλης της οικογένειας . Η DePuls + εμφανίζει 
τα αποτελέσματα της εξέτασης με τη βοήθεια κατανοητών γραφικών. Τα αποτελέσματα μπορούν να διαβαστούν όχι 
μόνο από κάποιο εξειδικευμένο γιατρό, αλλά και από τον ίδιο τον χρήστη.  Η εξέταση διαρκεί μόλις 5 λεπτά, ενώ 
για ακόμα καλύτερη αξιολόγηση είναι διαθέσιμη η δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών προφίλ για χρήση από 
διαφορετικούς ανθρώπους.

DEPULS+

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ DEPULS+

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DEPULS +

ΑΠΟ ΤΙ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΚΡΟΖΩΙΑ
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DEPULS+

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΗ 
ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ ΓΡΑΦΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΠΛΟΤΗΤΑ  
ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΑΜΕΣΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ DEPULS+

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DEPULS +

Η DePuls+ είναι ιδανική τόσο για την ανάπτυξη  επιχειρηματικής δράσης, όσο και για την τακτική χρήση του απ’όλη 
την οικογένεια. Η έγκαιρη εξέταση των πόρων του οργανισμού θα βοηθήσει να διατηρηθεί η ενέργεια, η νεότητα 
και η συνολική αποδοτικότητα για πολλά χρόνια.

• Παρουσιάζει την κατάσταση του οργανισμού με  βαση τους κύριους φυσικοσωματικούς και 
ψυχοσυναισθηματικούς δείκτες.
• Αποθηκεύει τα αποτελέσματα της εξέτασης, κάτι που σας επιτρέπει να παρακολουθείτε τη δυναμική εξέλιξη της 
κατάστασης του οργανισμού και την αποτελεσματικότητα των μέτρων αποκατάστασης.
• Λειτουργεί  σχεδόν με οποιοδήποτε υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows.
Για την αποκρυπτογράφηση των ενδείξεων δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις.
• Δίνει την τελική εκτίμηση της κατάστασης του οργανισμού σε δύο βασικούς δείκτες:  τα επίπεδα της σωματικών 
και ψυχοσυναισθηματικών πόρων του ανθρώπου.
• Παρέχει συμβουλές για την αποκατάσταση της υγείας, που περιλαμβάνουν  την χρήση των συσκευών DeVita  
και τα προϊόντων DeLixir.

45%
30%
21%
4%

ΑΠΟ ΤΙ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΚΡΟΖΩΙΑ

Έγκαιρη εξέταση του οργανισμού 
Λειτουργική διατροφή και τεχνολογίες αποκατάστασης της υγείας 
Υγιεινή διατροφή και fitness 
Άλλο
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ΤΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ DEPULS+

Δείκτες νευροφυτικής ρύθμισης. Εδώ απεικονίζεται η κατάσταση λειτουργίας του νευρικού 
συστήματος το οποίο εξασφαλίζει την σταθερότητα της φυσικοσωματικής και ψυχικής δραστηριότητας του οργανισμού.

Λήψη των δεικτών. Εδώ μπορείτε να δείτε την κατάσταση του καρδιακού ρυθμού με την μορφή 
ηλεκτρογραφήματος. Επίσης, στην οθόνη παρουσιάζονται οι κυριότεροι  δείκτες φυσιολογίας.

ΠΑΡΑΘΥΡΟ 2

ΠΑΡΑΘΥΡΟ  1

ΤΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ DEPULS+
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ΤΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ DEPULS+ ΤΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ DEPULS+

Αμυντικές λειτουργίες του οργανισμού. Παρουσιάζει το επίπεδο  της ανοσοποιητικής άμυνας του 
εξεταζόμενου, δηλαδή, τις ικανότητες του οργανισμού ν’αντιστέκεται στους παθογόνους μικροοργανισμούς.

Ψυχοσυναισθηματική κατάσταση. Δείχνει το επίπεδο δραστηριοποίησης του εγκεφάλου και τον 
βαθμό έντασης του νευρικού συστήματος, καθώς επίσης και την ψυχοσυναισθηματική κατάσταση τη στιγμή της εξέτασης.
ΠΑΡΑΘΥΡΟ 3

ΠΑΡΑΘΥΡΟ 4 
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ΤΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ DEPULS+

Ρυθμός βιολογικής γήρανσης. Απεικονίζει την αντιστοιχία της κατάστασης του οργανισμού στην 
ημερολογιακή ηλικία του εξεταζόμενου, και την ισορροπία συσσώρευσης και κατανάλωσης ενέργειας.

Η λειτουργική κατάσταση οργάνων του πεπτικού συστήματος. Εδώ παρουσιάζεται το επίπεδο υγείας 
του εντεροστομαχικού: στομάχου, παγκρέατος, συκωτιού, σπλήνας κλπ

ΠΑΡΑΘΥΡΟ 5

ΠΑΡΑΘΥΡΟ 6

ΤΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ DEPULS+
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ΤΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ DEPULS+ ΤΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ DEPULS+

Λειτουργική κατάσταση των συστημάτων του οργανισμού. Εδώ μπορούμε να δούμε την κατάσταση 
στην οποία βρίσκονται το νευρικό, το καρδιαγγειακό, το αναπνευστικό, το μυοσκελετικό και τα υπόλοιπα συστήματα του 
οργανισμού

Λειτουργική κατάσταση της σπονδυλικής στήλης. Απεικονίζει την κατάσταση διαφόρων τμημάτων 
της σπονδυλικής στήλης, όπως επίσης και την ισχύ της ενέργειας που  την διαπερνάει.

ΠΑΡΑΘΥΡΟ 7

ΠΑΡΑΘΥΡΟ 8 
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ΤΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ DEPULS+

Δείκτες λειτουργικής εξέτασης. Σε αυτό το παράθυρο παρουσιάζονται τα συνολικά αποτελέσματα 
της εξέτασης του οργανισμού, καθώς επίσης και η πρόγνωση δραστηριότητας για το επόμενο 24-ωρο και τα βιολογικά 
αποθεματικά.

Πορτρέτο αύρας. Εδώ παρουσιάζεται η δύναμη του ενεργειακού πεδίου του ανθρώπου, της αύρας, 
η κατάσταση των περιβλημάτων της, το επίπεδο ενεργειακής έντασής της και των πόρων προσαρμογής

ΠΑΡΑΘΥΡΟ 9

ΠΑΡΑΘΥΡΟ 10

ΤΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ DEPULS+
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ΤΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ DEPULS+ ΤΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ DEPULS+

Το σύστημα των τσάκρα. Απεικονίζει τα ενεργειακά κέντρα του ανθρώπου και τον βαθμό της 
προσπελασιμότητας τους. Από αυτό εξαρτάται η ενεργειακή εναλλαγή με το εξωτερικό περιβάλλον.

Διάγραμμα μεσημβρινών. Δείχνει την κατανομή ενέργειας στους μεσημβρινούς των εσωτρικών 
οργάνων σύμφωνα με το κινέζικο σύστημα ρεφλεξολογίας.

ΠΑΡΑΘΥΡΟ 11 

ΠΑΡΑΘΥΡΟ 12
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ΤΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ DEPULS+

Αποτελέσματα εξέτασης ενεργειακής κατάστασης. Εδώ παρουσιάζονται τα γενικά αποτελέσματα  
των ενεργειακών δεικτών του εξεταζόμενου: κατάσταση των τσάκρα, αύρα και μεσημβρινοί

Σύστημα U-SIN. Παρουσιάζει την ενεργειακή ισορροπία μεταξύ των πέντε στοιχείων: δέντρου, γης, 
φωτιάς, μετάλλου και νερού σύμφωνα με την Κινέζικη θεωρία U-SIN.
ΠΑΡΑΘΥΡΟ 13

ΠΑΡΑΘΥΡΟ14

Ο ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΚΑΙ  ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ DEPULS+
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ΤΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ DEPULS+

Ο ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΚΑΙ  ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Ο καρδιακός ρυθμός  αποτελεί μια αντίδραση του οργανισμού στα εξωτερικά και εσωτερικά ερεθίσματα.
Ήδη από  την αρχαιότητα διάφοροι θεραπευτές προσπαθούσαν να βγάλουν κάποια διάγνωση με βάση τον καρδιακό 
ρυθμό, να προσδιορίσουν τη σοβαρότητα του προβλήματος και να προβλέψουν την εξέλιξή του. Ο καρδακός 
παλμός έχει τέσσερις βασικούς δείκτες.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: είναι ο αριθμός των καρδιακών  συσφίξεων σ’ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.
ΡΥΘΜΟΣ: είναι η κανονικότητα των διαδοχικών παλμικών κυμάτων.
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ: είναι η πλήρωση του αγγείου με αίμα, που εξάγεται από την καρδιά κατά τη διάρκεια της συστολής.
ΤΑΣΗ: είναι το μέγεθος της δύναμης που πρέπει να εφαρμοστεί για την πλήρη  συμπίεση μιας  παλλόμενης αρτηρίας.

Σύμφωνα με τους δείκτες αυτούς, μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια το επίπεδο της συνολικής υγείας. Έτσι,η 
εξέταση της υγείας με βάση τον καρδιακό ρυθμό είναι από τις πιο κατατοπιστικές.

ΤΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ DEPULS+

Πρόταση ευεξίας. Σε αυτό το παράθυρο υποδεικνύονται τα προϊόντα DEHolding, τα οποία 
συνιστούνται για την αποκατάσταση της υγείας. 
ΠΑΡΑΘΥΡΟ 15
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DELIXIR
ΥΓΙΟΥΣ ΖΩΗΣελιξίριο

Multi-Energy  
Detox  
Collagen+ 
pH Balance
Ultra Slim+
Top Form 
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 ΑΠΟΡΡΟΦΑΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ, 
ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΙΚΡΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ DEHOLDING

+ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
+ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ
+ΓΙ’ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ 
ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΑΚΡΟΖΩΙΑ
+ ΓΕΥΣΗ ΛΕΜΟΝΙ

+ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ
+ ΙΣΧΥΡΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
+ ΓΙ΄ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΟΥΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΜΑΙΟΤΗΤΑ
+ ΓΕΥΣΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

+ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗ  
+ ΣΕ ΠΟΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ
+ ΓΙΑ ΕΥΕΞΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ & 
ΣΩΜΑΤΟΣ

+ ΕΠΑΡΚΕΙ ΓΙΑ 33 ΛΗΨΕΙΣ
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ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ DEHOLDING

+ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
+ ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ
+ΓΙ’ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ 
ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΑΚΡΟΖΩΙΑ
+ ΓΕΥΣΗ ΛΕΜΟΝΙ

5151

MONO ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΖΑΧΑΡΗ

ΕΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΑΝΑΜΙΞΕΤΕ 
ΜΕ ΝΕΡΟ Ή ΧΥΜΟ

+ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
+ ΚΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
+ ΓΙ’ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΕ ΕΝΤΟΝΟΥΣ  
ΡΥΘΜΟΥΣ 
+ ΓΕΥΣΗ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ

+ ΑΠΑΛΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ
+ ΥΓΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ
+ ΓΙ’ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ 
ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥΣ
+ ΓΕΥΣΗ ΦΡΑΓΚΟΣΤΑΦΥΛΟ

+ ΑΡΜΟΝΙΑ &  ΥΓΕΙΑ
+ ΤΟΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ
+ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΦΟΡΜΑ
+ ΓΕΥΣΗ CRANBERRIES



52

Πρόκειται για την αναλογία οξέων και αλκαλίων στο σώμα. Στο εσωτερικό περιβάλλον του 
σώματος μας είναι ζωτικής σημασίας η διατήρηση της οξεοβασικής ισορροπίας. Ωστόσο, τα 
περισσότερα από τα τρόφιμα που καταναλώνουμε, προκαλούν την οξέωση του οργανισμού μας. 
Τα πιο δημοφιλή προϊόντα στο τραπέζι μας, όπως το κρέας και τα ψάρια, τυριά, γλυκά, λευκό 
ψωμί, ποικιλίες από σάλτσες  είναι όλα όξινα. 

Μία από τις δομικές πρωτεΐνες του δέρματος. Αποτελεί  ένα είδος πλαισίου το οποίο συγκρατεί 
την επιδερμίδα και διατηρεί την ελαστικότητά της. Το κολλαγόνο είναι ωφέλιμο επίσης για τις 
αρθρώσεις και τη σπονδυλική στήλη, αφού διατηρεί την ευελιξία και την ελαστικότητά τους.
Με την ηλικία, η ποσότητα του κολλαγόνου στο σώμα μειώνεται και το δέρμα γίνεται πιο χαλαρό 
και οι αρθρώσεις πιο εύθραυστες. 

Η χρήση του DeLixir Collagen+ σταθεροποιεί την ποσότητα του κολλαγόνου και επαναφέρει τη 
ζωτικότητα του οργανισμού τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.

Η αύξηση της οξύτητας στον οργανισμό προκαλεί δυσλειτουργίες και σοβαρά προβλήματα.  
Το DeLixir pH Balance θα βοηθήσει στην αποκατάσταση της ισορροπίας του οργανισμού. 

ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ

PH-ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να συμπληρώνουμε την έλλειψη βιταμινών με τη βοήθεια της 
λειτουργικής διατροφής, όπως για παράδειγμα του DeLixir Multi-Energy. 

Οι βιταμίνες και τα μεταλλικά στοιχεία  είναι ζωτικής σημασίας ουσίες για τη λειτουργία του οργανισμού. 
Χωρίς αυτές αρρωσταίνουμε πιο συχνά και κουραζόμαστε πιο γρήγορα. Μπορούν να προκληθούν 
προβλήματα υγείας. Το σώμα μας λαμβάνει τις απαραίτητες βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία μέσω της 
τροφής. Ωστόσο, η σύγχρονη επεξεργασμένη τροφή περιέχει πολύ μικρή ποσότητα αυτών των σημαντικών 
ουσιών

ΚΥΤΑΡΡΙΚΗ ΘΡΕΨΗ

ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Kαθαρισμός του οργανισμού από τις τοξίνες. Η συσσώρευση των τοξινών στο σώμα μας αποτελεί 
τη μάστιγα της εποχής μας . Οι κακές περιβαλλοντικές συνθήκες, η κατάχρηση φαρμάκων, 
λοιμώξεις, οι αυξημένες σωματικές καταπονήσεις,  όλα αυτά οδηγούν σε συσσώρευση τοξινών, 
που επιδεινώνουν τη λειτουργία των οργάνων, προκαλούν συνεχή κόπωση και λήθαργο, 
επηρεάζουν αρνητικά στην εξωτερική εμφάνιση, αποδυναμώνουν το ανοσοποιητικό σύστημα.

Για την απομάκρυνση των τοξινών θα πρέπει να γίνεται τακτικά η διαδικασία  της 
αποτοξίνωσης και να λαμβάνεται το  DeLixir Detox. 

DETOX

Η L-καρνιτίνη συμβάλλει καθοριστικά στην άμεση επεξεργασία του λίπους σε ενέργεια. 
Χρησιμοποιείται ως ένας  παράγοντας αποσύνθεσης του λιπώδους ιστού.  Η απουσία της 
συγκεκριμένης ουσίας από τον οργανισμό είναι συνυφασμένη  με υπερβολική συσσώρευση 
λιπώδους ιστού. Επιπλέον,  μειώνει τη χοληστερόλη και ενισχύει τη μεταφορά οξυγόνου στα 
κύτταρα.

Συνδυάζοντας την κατανάλωση του DeLixir Ultra Slim + με μία ισορροπημένη διατροφή θα 
δείτε άμεσα και αποτελεσματικά να μειώνετε το βάρος σας χωρίς καμία επίπτωση στην υγεία 
σας!

L-ΚΑΡΝΙΤΙΝΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΜΟΥΛΕΣ
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ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΜΟΥΛΕΣ

Απαλά, αλλά αποτελεσματικά καθαρίζουν το σώμα από τις τοξίνες. Φυσικές 
απορροφητικές ουσίες και αντιοξειδωτικά, απομακρύνουν τις συσσωρευμένες τοξίνες 
και δίνουν τη δυνατότητα στα όργανα να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά και 
καλύτερα.

Διατηρούν την οξεοβασική ισορροπία στο εσωτερικό περιβάλλον του σώματος. 
Η αφθονία των τροφίμων που αυξάνει την οξύτητα στον οργανισμό (κρέας, γάλα, 
προϊόντα από αλεύρι)  προκαλεί την πρόωρη γήρανση και την ανάπτυξη ασθενειών.

Διατηρούν την εσωτερική και εξωτερική νεότητα. Ειδικά σχεδιασμένη φόρμουλα 
κολλαγόνου και υαλουρονικού οξέως κάνει την επιδερμίδα λεία, τους μύες και 
συνδέσμους ευέλικτους και κινητικούς.

Προσδίδουν  ενέργεια και ζωτικότητα. Το ισορροπημένο μείγμα βιταμινών και 
μικροστοιχείων, συσκευασμένων σε μια  εύπεπτη σύνθεση, προσφέρει ενέργεια και 
ζωτικότητα, ανακουφίζει από την κούραση και το άγχος.

Ημερήσια δόση προϊόντος - 15 ml

Ανακινήστε πριν από τη χρήση

Εάν είναι απαραίτητο, αναμειγνύεται με νερό ή χυμό

Πίνεται δροσερό

Συνιστόμενη ώρα λήψης: μετά τα γεύματα

Μετά το άνοιγμα να φυλάσσεται στο ψυγείο

Να καταναλώνεται εντός 2 μηνών μετά το άνοιγμα της φιάλης

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά

2

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν έχετε μια ιατρική αντένδειξη, αλλεργία σε οποιαδήποτε συστατικό  της σύνθεσης, 
σοβαρή ασθένεια, καθώς επίσης, εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, πριν από τη χρήση συμβουλευτείτε 
το γιατρό σας.

Διατηρεί τον υγιή μεταβολισμό ενώ ταυτόχρονα επιταχύνει την διαδικασία επεξεργασίας 
των θρεπτικών ουσιών σε ενέργεια συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην άμεση  απώλεια 
βάρους. Επιπρόσθετα, θωρακίζει το απεκκριτικό σύστημα αποβάλλοντας τις τοξίνες και 
απομακρύνοντας την υπερβολική ποσότητα υγρών. 
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MULTI-ENERGY        DELIXIR

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: κεκαθαρμένο και διηθημένο ύδωρ, φρουκτόζη, γλυκονικό ασβέστιο (παρέχει 3% ΣΗΠ σε ασβέστιο), 
γλυκονικό μαγνήσιο (παρέχει 4% ΣΗΠ σε μαγνήσιο), κιτρικό κάλιο (παρέχει 5,5% ΣΗΠ σε κάλιο), σορβικό 
κάλιο, γλυκαντικό (γλυκοζίτες στεβιόλης), ξανθάνης κόμμι, λεκιθίνη, κιτρικό οξύ, π-αμινοβενζοϊκό οξύ, φυσικό 
βελτιωτικό γεύσης πορτοκάλι, μίγμα αμινοξέων: από υδρολυμένο κολλαγόνο, L-γλυκίνη, L-προλίνη, L-αλανίνη, 
L-υδροξυπρολίνη, L-γλουταμικό οξύ, L-αργινίνη, L-ασπαρτικό οξύ, L-σερίνη, L-λυσίνη, L-λευκίνη, L-βαλίνη, 
L-θρεονίνη, L-φαινυλαλανίνη, L-ισολευκίνη, L-υδροξυλυσίνη, L-μεθειονίνη, L-ιστιδίνη, L-τυροσίνη, L-κυστεϊνηL-
γλουταμίνη, ταυρίνη, L-καρνιτίνη, μίγμα από μικροποσότητες πράσινων τροφών και άλλων επιλεγμένων φυτικών 
συστατικών (νόνι, εκχύλισμα μπρόκολου, σπιρουλίνα, αλόη βέρα, εκχύλισμα πράσινου τσαγιού, εκχύλισμα κόκκων 
πράσινου καφέ, εκχύλισμα σπόρων σταφυλιού, λυκοπένιο,  βιοφλαβονοειδή εσπεριδοειδών, καφεΐνη, κορεατικό 
τσίνγενγκ),   φυσική χρωστική ουσία (β-καροτένιο).

100% ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ 

Με βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία που 
προσδίδουν ενέργεια

Περιέχει όλες τις απαραίτητες βιταμίνες και 
μεταλλικα στοιχεία, το συνένζυμο Q10, το σηλένιο 
και τη λουτεΐνη

Απαλύνει την ένταση και κόπωση των ματιών

Γι’αυτούς που θέλουν να ζήσουν μια δραστήρια 
ζωή

ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

DeLixir Multi-Energy – είναι ένα συπλήρωμα διατροφής, που σας γεμίζει με καθαρή ενέργεια βιταμινών. Η 
σύνθεσή του είναι εμπλουτισμένη με όλες τις απαραίτητες βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία, όπως η βιταμίνη D3, 
σελήνιο, λουτεΐνη. Επίσης περιλαμβάνει το συνένζυμο Q10, που αποτελεί ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό και το οποίο 
επιβραδύνει τις διαδικασίες γήρανσης, βελτιώνει την παροχή οξυγόνου στα κύτταρα και ενδυναμώνει τον καρδιακό 
μυ. 
Ο ανθρώπινος οργανισμός λαμβάνει τις απαραίτητες βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία από την τροφή. Όμως, η 
επεξεργασμένη τροφή των ημερών μας, περιέχει ελάχιστη ποσότητα απ’αυτά τα σημαντικά στοιχεία. Γι’αυτό είναι 
απαραίτητο ν’αναπληρώνουμε την έλλειψη βιταμινών με τη βοήθεια του DeLixir Multi-Energy. 

DELIXIR MULTI-ENERGY – ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ (15ML) ΠΕΡΙΕΧΕΙ
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MULTI-ENERGY        DELIXIR

DELIXIR MULTI-ENERGY – ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ

Βιταμίνη A (ως παλμιτική ρετινόλη)

Βιταμίνη C (ως L-ασκορβικό οξύ)

Βιταμίνη D3 (ως χολικαλσιφερόλη)

Βιταμίνη Ε (ως DL-α-τοκοφερόλη)

Βιταμίνη Β1 (ως θειαμίνη)

Βιταμίνη Β2 (ως ριβοφλαβίνη)

Βιταμίνη Β3 (ως νιασίνη)

Βιταμίνη Β6 (ως υδροχλωρική πυριδοξίνη)

Φολικό οξύ (Βιταμίνη Β9)

Βιταμίνη B12 (ως κυανοκοβαλαμίνη)

Βιοτίνη (Βιταμίνη Β7)

Βιταμίνη Β5 (ως D-παντοθενικό ασβέστιο)

Βιταμίνη Κ (ως μενακινόνη)

Ψευδάργυρος (ως γλυκονικός 
ψευδάργυρος)

Σελήνιο (ως σεληνικό νάτριο)

Χαλκός (ως γλυκονικός χαλκός)

Μαγγάνιο (ως γλυκονικό μαγγάνιο)

Χρώμιο (ως πικολινικό χρώμιο)

Ιώδιο (ως ιωδικό κάλιο)

Διτρυγική χολίνη  

Ινοσιτόλη

Λουτεϊνη

Συνένζυμο Q10

Μίγμα αμινοξέων (από υδρολυμένο 
κολλαγόνο†, L-γλουταμίνη, ταυρίνη, 
L-καρνιτίνη)

Μίγμα από μικροποσότητες πράσινων 
τροφών και άλλων επιλεγμένων φυτικών 
συστατικών (νόνι, εκχύλισμα μπρόκολου, 
σπιρουλίνα, αλόη βέρα, εκχύλισμα πράσινου 
τσαγιού, εκχύλισμα κόκκων πράσινου καφέ, 
εκχύλισμα σπόρων σταφυλιού, λυκοπένιο,  
βιοφλαβονοειδή εσπεριδοειδών, καφεΐνη, 
κορεατικό τσίνγενγκ) 

800 mg 

500 mg

15 mg

25 mg

25 mg

25 mg

25 mg

25 mg

400 mg

50 mg

300 mg

30 mg

75 mg

7 mg

50 mg

0,5 mg

2 mg

120 mg

150 mg

12,5 mg 

25 mg

5 mg

5 mg

150 mg

150 mg

100%

625%

300%

100%

2250%

1790%

156%

179%

200%

2000%

300%

500%

100%

70%

90%

50%

100%

300%

100%

**

**

**

**

**

**

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΟΣΗ (1 ΚΟΥΤΑΛΙ ΣΟΥΠΑΣ=15ML) % Σ.Η.Π.*

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ (15ML) ΠΕΡΙΕΧΕΙ

*Συνιστώμενη Ημερήσια Ποσότητα, **Δεν έχει θεσπισθεί ΣΗΠ

†περιέχει τα αμινοξέα: L-γλυκίνη, L-προλίνη, L-αλανίνη, L-υδροξυπρολίνη, L-γλουταμικό οξύ, L-αργινίνη, 
L-ασπαρτικό οξύ, L-σερίνη, L-λυσίνη, L-λευκίνη, L-βαλίνη, L-θρεονίνη, L-φαινυλαλανίνη, L-ισολευκίνη, 
L-υδροξυλυσίνη, L-μεθειονίνη, L-ιστιδίνη, L-τυροσίνη, L-κυστεϊνη.
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Καθαρίζει από τις τοξίνες και αποκαθιστά τη σωστή 
λειτουργία του οργανισμού

Ενδυναμώνει και αποκαθιστά την  
υγεία συνολικά

Περιέχει αλόε βέρα, χυμό νόνι, MSM,  
goji και τζίτζερ

Γι’αυτούς που ζουν στους ρυθμούς  
μιας μεγαλούπολης

DETOX        DELIXIR

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: κεκαθαρμένο και διηθημένο ύδωρ, φρουκτόζη, φυσικό βελτιωτικό γεύσης ακτινίδιο, φυσική χρωστική 
ουσία, σορβικό κάλιο, ξανθάνης κόμμι, κιτρικό οξύ, γλυκαντικό (γλυκοζίτες στεβιόλης), Μίγμα φρουτοχυμών από 
συμπυκνωμένες πηγές απoτελούμενο από: πορτοκάλι, μήλο, μανταρίνι, φρούτο του πάθους, μπανάνα, βερίκοκο, 
γκουάβα, παπάγια, μοσχολέμονο, μάνγκο, ανανά, σταφύλι, Μίγμα επιλεγμένων τροφών και εκχυλισμάτων 
επιλεγμένων φρούτων, αποτελούμενο από: σπιρουλίνα, αγγούρι, γλυκόριζα, πιπέρι καγιέν, κανέλα, πάπρικα, 
πιπερόριζα, σκόρδο, πιπεριά τσίλι, πράσινο τσάι, κορεατικό τζίνσενγκ, εκχύλισμα μπρόκολου, εκχυλίσματα από: 
σπόρους σταφυλιού, φρούτου νόνι, φρούτου cranberry, φρούτου γκότζι, κετόνες σμέουρων, φρούτου ασερόλας, 
φρούτου μύρτιλλου, φρούτου acai, ροδιού, αλόης βέρα, θαλασσινό αλάτι, καφεΐνη.  

100% ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ

ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ

DeLixir Detox – εξαιρετική φόρμουλα για την αποτοξίνωση του οργανισμού. Η συσσώρευση των τοξινών στον 
οργανισμό αποτελεί την μάστιγα της σύγχρονης εποχής. Η περιβαλλοντική μόλυνση, η κατάχρηση φαρμακευτικών 
ουσιών, οι λοιμώξεις, η αυξημένη σωματική δραστηριότητα, όλα αυτά επιβαρύνουν τον ανθρώπινο οργανισμό. 
Οι τοξίνες μειώνουν την απόδοση του οργανισμού, προκαλούν κόπωση και λήθαργο, έχουν αρνητικό αντίκτυπο 
στην εμφάνιση του ανθρώπου, ενώ ταυτόχρονα υποβαθμίζουν τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.  
Για την απαλλαγή των τοξίνων πρέπει να ακολουθείται σε τακτική βάση η διαδικασία της αποτοξίνωσης, η οποία 
περιλαμβάνει την τήρηση της ειδικής διατροφής, την χρήση των προγραμμάτων αποτοξίνωσης των συσκευών 
DeVita και την κατανάλωση του DeLixir Detox.

Η μοναδική σύνθεση αυτού του προϊόντος περιέχει χυμούς, εκχυλίσματα φυτών για την αποτοξίνωση, φυσικές 
απορροφητικές ουσίες, φυσικά αντιοξειδωτικά και MSM – μέταλλά που βοηθούν στη διατήρηση μιας υγιούς 
κατάστασης του σώματος.

DELIXIR DETOX – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ (15ML) ΠΕΡΙΕΧΕΙ
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Καθαρίζει από τις τοξίνες και αποκαθιστά τη σωστή 
λειτουργία του οργανισμού

Ενδυναμώνει και αποκαθιστά την  
υγεία συνολικά

Περιέχει αλόε βέρα, χυμό νόνι, MSM,  
goji και τζίτζερ

Γι’αυτούς που ζουν στους ρυθμούς  
μιας μεγαλούπολης

DETOX        DELIXIR

DELIXIR DETOX – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ (15ML) ΠΕΡΙΕΧΕΙ

Βιταμίνη C (ως L-ασκορβικό οξύ)
Mεθυλο-σουλφονυλο-μεθάνιο
(Methyl sulfonyl methane - ΜSM)
Μίγμα φρουτοχυμών από συμπυκνωμένες 
πηγές απoτελούμενο από: πορτοκάλι, μήλο, 
μανταρίνι, φρούτο του πάθους, μπανάνα, 
βερίκοκο, γκουάβα, παπάγια, μοσχολέμονο, 
μάνγκο, ανανά, σταφύλι 
+
Μίγμα επιλεγμένων τροφών και 
εκχυλισμάτων επιλεγμένων φρούτων, 
αποτελούμενο από: σπιρουλίνα, 
 αγγούρι, γλυκόριζα,  
πιπέρι καγιέν, κανέλα,  
πάπρικα, πιπερόριζα, σκόρδο,  
πιπεριά τσίλι, πράσινο τσάι,  
κορεατικό τζίνσενγκ,  
εκχύλισμα μπρόκολου,  
εκχυλίσματα από: σπόρους σταφυλιού, 
φρούτου νόνι, φρούτου cranberry,  
φρούτου γκότζι,  
κετόνες σμέουρων,  
φρούτου ασερόλας,  
φρούτου μύρτιλλου,  
φρούτου acai, ροδιού,  
αλόης βέρα, θαλασσινό αλάτι,  
καφεΐνη 
L-ταυρίνη
Ακετυλο L-καρνιτίνη
L-γλουταμίνη

30 mg
1000 mg

500 mg

10 mg
10 mg
10 mg

38%
**

**

**
**
**

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΟΣΗ (1 ΚΟΥΤΑΛΙ ΣΟΥΠΑΣ=15ML) % Σ.Η.Π.*

*Συνιστώμενη Ημερήσια Ποσότητα, **Δεν έχει θεσπισθεί ΣΗΠ
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ (15ML) ΠΕΡΙΕΧΕΙ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: κεκαθαρμένο και διηθημένο ύδωρ, υδρολυμένο κολλαγόνο (από βοοειδή), υδρολυμένο 
κολλαγόνο  που περιέχει τα αμινοξέα: L-γλυκίνη, L-προλίνη, L-αλανίνη, L-υδροξυπρολίνη, L-γλουταμικό 
οξύ, L-αργινίνη, L-ασπαρτικό οξύ, L-σερίνη, L-λυσίνη, L-λευκίνη, L-βαλίνη, L-θρεονίνη, L-φαινυλαλανίνη, 
L-ισολευκίνη, L-υδροξυλυσίνη, -μεθειονίνη, L-ιστιδίνη, L-τυροσίνη, L-κυστεϊνηφρουκτόζη, L-ασκορβικό 
οξύ (βιταμίνη C), ενισχυτικό γεύσης μούρων, ξανθάνης κόμμι, συντηρητικό (σορβικό κάλιο), υαλουρονικό 
οξύ, εκχύλισμα φρούτων ροδιού, d-παντοθενικό ασβέστιο (βιταμίνη Β5), εκχύλισμα φρούτων acai, 
υδρολχωρική πυριδοξίνη (βιταμίνη Β6), κιτρικό οξύ, γλυκαντικό (γλυκοζίτες στεβιόλης), βιοτίνη. 

100% ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ

Διατηρεί τη νεότητα της επιδερμίδας, μειώνει τα 
συμπτώματα της γήρανσης

Περιέχει κολλαγόνο, ιαλουρονικό οξύ,  
μούρα acai

Βοηθάει να διατηρηθεί η ελαστικότητα των 
συνδέσμων, αρθρώσεων και των τενόντων

Γι’αυτούς που θέλουν να διατηρήσουν την 
νεότητα εξωτερικά και εσωτερικά

ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΦΡΑΓΚΟΣΤΑΦΥΛΟ

Βιταμίνη C 
Βιταμίνη Β7 Βιοτίνη  
Βιταμίνη Β6 
Βιταμίνη Β5 
Υαλουρονικό οξύ
Εκχύλισμα φρούτων ροδιού
Εκχύλισμα φρούτων Αcai
Υδρολυμένο κολλαγόνο† 

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΟΣΗ (1 ΚΟΥΤΑΛΙ ΣΟΥΠΑΣ=15ML) % Σ.Η.Π.*

60 mg 
500 mcg 
1 mg 
2 mg 
5 mg 
2,5 mg 
1 mg 
5000 mg

75% 
1000% 
71% 
12% 
** 
** 
** 
**

COLLAGEN+         DELIXIR

*Συνιστώμενη Ημερήσια Ποσότητα, **Δεν έχει θεσπισθεί ΣΗΠ

pH BALANCE         DELIXIR

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ (15ML) ΠΕΡΙΕΧΕΙ
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ (15ML) ΠΕΡΙΕΧΕΙ

COLLAGEN+         DELIXIR

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: κεκαθαρμένο και διηθημένο ύδωρ, φρουκτόζη, κιτρικό κάλιο, εκχύλισμα φλούδας λεμονιού, γλυκονικό 
ασβέστιο, γλυκονικό μαγνήσιο, κιτρικά άλατα μαγνησίου, κιτρικά άλατα ασβεστίου, L-ασκορβικό οξύ, μηλικό οξύ, 
άνυδρο κιτρικό οξύ, υδροξείδιο του μαγνησίου, φυσικό βελτιωτικό γεύσης πορτοκάλι, φυσική χρωστική ουσία, 
σορβικό κάλιο, γλυκαντικό (γλυκοζίτες στεβιόλης), σπιρουλίνα, σκόνη ρίζας τουρμερικού, εκχύλισμα μπρόκολου, 
θαλασσινό αλάτι, προβιοτικά στελέχη L. acidophillus, ξανθάνης κόμμι.

pH BALANCE         DELIXIR

Εναρμονίζει την οξεοβασική ισορροπία του 
οργανισμού

Περιέχει σπιρουλίνα, κουρκουμά, θαλάσσια 
μεταλλικά στοιχεία

 Έχει αντιοξειδωτική δράση

 Για όσους προσέχουν την υγεία τους 

ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΛΕΜΟΝΙ

100% ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ (15ML) ΠΕΡΙΕΧΕΙ

Βιταμίνη C (ως L-ασκορβικό οξύ)
Κάλιο (ως κιτρικό κάλιο)
Ασβέστιο  (ως γλυκονικό ασβέστιο και κιτρικά 
άλατα ασβεστίου)
Μαγνήσιο (ως γλυκονικό μαγνήσιο, κιτρικά 
άλατα μαγνησίου, υδροξείδιο του μαγνησίου)
39 mg Magnesium hydroxide Mg(OH) 2
Προβιοτικά (Lactobacillus acidophillus) 
Μίγμα από επιλεγμένα συστατικά: Εκχύλισμα 
φλούδας λεμονιού (σκόνη), σπιρουλίνα,  
κιτρικό οξύ, σκόνη ρίζας τουρμερικού, 
εκχύλισμα μπρόκολου, θαλασσινό αλάτι

120 mg 
300 mg 
120 mg 
 
57 mg 
 
3.2 mg  
3 mg (= 27x106 cfu) 
400 mg

150% 
15% 
15% 
 
15% 
 
1% 
** 
**

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΟΣΗ (1 ΚΟΥΤΑΛΙ ΣΟΥΠΑΣ=15ML) % Σ.Η.Π.*

*Συνιστώμενη Ημερήσια Ποσότητα, **Δεν έχει θεσπισθεί ΣΗΠ
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Ομαλοποιεί τον ενεργειακό μεταβολισμό και τη διαδικασία 
της διάσπασης του λίπους

Επαναφέρει τη λειτουργία του απεκκριτικού συστήματος, 
συμβάλλοντας στην εξάλειψη της περίσσειας ποσότητας 
των υγρών

Μειώνει την απορρόφηση του λίπους και της γλυκόζης 
από το έντερο, διευκολύνοντας στην απώλεια βάρους

Βελτιώνει το μεταβολισμό και διασφαλίζει την κατάλληλη 
επεξεργασία των τροφών, δημιουργώντας την τέλεια 
σιλουέτα.

ULTRA SLIM+        DELIXIR

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: κεκαθαρμένο και διηθημένο ύδωρ, μίγμα φρουτοχυμών συμπυκνωμένων πηγών; από πορτοκάλι, 
μήλο, μανταρίνι, φρούτα του πάθους, μπανάνα, βερίκοκο, γκουάβα, παπάγια, μοσχολέμονο, μανγκό, ανανάς, 
σταφύλλι, φρουκτόζη, ακετυλο L- καρνιτίνη, άνυδρη καφεϊνη, ασκορβικό οξύ, L- ταυρίνη, L- γλουταμίνη, εκχύλισμα 
αγκινάρας, σκόνη μούρων,  εκχύλισμα πράσινου τσαγιού, εκχύλισμα πράσινων κόκκων καφέ, εκχύλισμα 
γλυκόριζας, κετόνες σμέουρων, σκόνη πιπεριού καγιέν, σκόνη κανέλας, διτρυγική χολίνη, β-γλυκάνες (1,3/1,6) 
από βρώμη, φυσικό βελτιωτικό γεύσης (πορτοκάλι, φράουλα, βανίλια), φυσική χρωστική ουσία, σορβικό κάλιο, 
κιτρικό οξύ, μηλικό οξύ, ξανθάνης κόμμι, γλυκαντικό (γλυκοζίτες στεβιόλης).  Χωρίς ΓΜΟ, Χωρίς αλλεργιογόνα 
σίτου, σόγιας, αυγού, ξηρών καρπών, γάλακτος. Χωρίς γλουτένη.

100% ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ 

ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΜΟΥΡΩΝ

Το DeLixir Ultra Slim + είναι ένα ευεργετικό ρόφημα που ενισχύει την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η αύξηση 
του σωματικού βάρους  και η παχυσαρκία οφείλονται σε διάφορους παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι η 
αδρανοποίηση του ενεργειακού μεταβολισμού και της διαδικασίας καύσης  του λίπους. Σε κάθε υγιή οργανισμό 
τα λιπαρά οξέα μεταφέρονται προς ενδοκυτταρική διάσπαση με τελικό σκοπό την απελευθέρωση (δημιουργία)  
ενέργειας.  Σε όλη αυτή τη διαδικασία βασικό ρόλο  έχει η χολίνη. Αυτό το θρεπτικό συστατικό αποτρέπει τη 
συσσώρευση των λιποκυττάρων στο ήπαρ και συμμετέχει στις μεταβολικές διεργασίες διαχείρισης του σωματικού 
βάρος. Επίσης,  η χολίνη πρωταγωνιστεί και στην παραγωγή της  L-καρνιτίνης, η  οποία ενεργοποιεί την καύση 
του λίπους.

Το DeLixir Ultra Slim + περιέχει L – καρνιτίνη, μία απαραίτητη ουσία  για το σώμα, καθώς επίσης και συστατικά 
που προάγουν την επιτάχυνση του μεταβολισμού και την απελευθέρωση της περίσσιας ποσότητας υγρών όπως: 
εκχύλισμα από αγκινάρα, πράσινος καφές, εκχύλισμα από πιπέρι καγιέν.

*Συνδυάζοντας την κατανάλωση του DeLixir Ultra Slim + με μία ισορροπημένη διατροφή θα δείτε άμεσα και 
αποτελεσματικά να μειώνετε το βάρος σας χωρίς καμία επίπτωση στην υγεία σας!

DELIXIR ULTRA SLIM+ - ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ (30ML) ΠΕΡΙΕΧΕΙ

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΦΟΡΜΟΥΛΑ ULTRA SLIM+
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ULTRA SLIM+        DELIXIR

DELIXIR ULTRA SLIM+ - ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Βιταμίνη C 
Εκχύλισμα αγκινάρας 
(αποξηραμένα φύλλα σε σκόνη) 
Ακετυλο L- καρνιτίνη 
L-ταυρίνη 
L-γλουταμίνη 
Διτρυγική χολίνη 
Μίγμα από επιλεγμένα συστατικά: 
Άνυδρη καφεϊνη 
Εκχύλισμα πράσινου τσαγιού 
Εκχύλισμα από ακατέργαστους 
κόκκους πράσινου καφέ 
Εκχύλισμα γλυκόρριζας 
Κετόνες σμέουρων 
Πιπέρι καγιέν (σκόνη) 
Κανέλα (σκόνη) 
Φρούτα κράνμπερι (σκόνη) 
β- Γλυκάνες 1,3/1,6

200 mg 
200 mg 

1000 mg 
250 mg 
250 mg 
100 mg 
1310 mg

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΟΣΗ (2 ΚΟΥΤΑΛΙA ΣΟΥΠΑΣ=30ML) % Σ.Η.Π.*

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ (30ML) ΠΕΡΙΕΧΕΙ

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΦΟΡΜΟΥΛΑ ULTRA SLIM+

ΧΟΛΙΝΗ Η χολίνη είναι ένα θρεπτικό συστατικό καθοριστικής σημασίας σε πολλές διαδικασίες στον ανθρώπινο 
μεταβολισμό, στη δομή των κυττάρων και στη σύνθεση ορισμένων νευροδιαβιβαστών. Επιστημονικές μελέτες 
ετών πιστοποιούν ότι το συγκεκριμένο συστατικό συμβάλλει καθοριστικά στο φυσιολογικό μεταβολισμό και κατ’ 
επέκταση στη μείωση της ομοκυστείνης. Η ομοκυστεΐνη είναι ένα αμινοξύ που παράγεται στον οργανισμό ως 
ενδιάμεσο προϊόν του μεταβολισμού, όπου αυξημένες ποσότητες αυτού στον οργανισμό  συσχετίζονται με τον 
κίνδυνο καρδιαγγειακών νόσων.

ΓΛΥΚΟΡΡΙΖΑ Η γλυκόρριζα εδώ και αιώνες χρησιμοποιείται για θεραπευτικούς σκοπούς. Δεν είναι τυχαία λοιπόν η 
επιλογή της ως «φαρμακευτικό φυτό του έτους 2012“, καθώς σύμφωνα με μελέτες που σχετίζονται με τη Μοριακή 
Γενετική και πραγματοποιήθηκαν από το Ινστιτούτο MaxPlanck στο Βερολίνο, ανακάλυψαν ότι η γλυκόρριζα έχει 
αντιδιαβητική δράση καθώς εντόπισαν μια ομάδα φυσικών ουσιών στις βρώσιμες ρίζες του φυτού, τις amorfrutins, 
οι οποίες έχουν ισχυρές αντιδιαβητικές ιδιότητες. Οι ερευνητές απέδειξαν επίσης ότι η γλυκόρριζα μειώνει τα 
επίπεδα σακχάρου στο αίμα και σε συνδυασμό με τις ισχυρές αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές της, την καθιστούν 
ιδανικό βότανο για τη θεραπεία των σύνθετων μεταβολικών διαταραχών.

CRANBERRY – ένα από τα πιο χρήσιμα άγρια μούρα. Έχει πολλά πλεονεκτήματα:
- αφαιρεί τοξίνες, καθαρίζει το αίμα και τη λέμφο, βελτιώνει τη ροή της λέμφου,
- έχει αντιβακτηριακά, αντιπυρετικά, αντιικά αποτελέσματα,
- έχει ισχυρή αντιοξειδωτική ιδιότητα, καθώς είναι μια εξαιρετική πηγή φυτοθρεπτικών ανθοκυανινών, 
προανθοκυανιδινών, ρεσβερατρόλης και τανινών.

250%
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Συμβάλλει στην μυϊκή ανάπτυξη και ενδυνάμωση, προκειμένου 
να καλυφθούν οι απαιτητικές ανάγκες της καθημερινότητας των 
αθλητών και των αθλούμενων

Προωθεί τη διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων γλυκόζης στο 
αίμα, καθότι το χρώμιο (υψηλής περιεκτικότητας/200μg στα 15ml) 
βοηθάει άτομα με διαβήτη,  συμμετέχοντας στον μεταβολισμό της 
γλυκόζης και των λιπιδίων

Είναι πολύτιμο για την υγεία των ματιών καθώς τα προστατεύει 
από την εκφύλιση της ωχράς κηλίδας και τον καταρράκτη

Άμεση και γρήγορη αποκατάσταση μετά από έντονης σωματικής 
άσκησης και μετά από περίοδο κρυολογήματος ή μετεγχειρητική 
κατάσταση

Ιδανικό ως συμπλήρωμα διατροφής για άτομα τρίτης ηλικίας 
(65+), καθώς αποκαθιστά τα συνήθως χαμηλά επίπεδα ενέργειας 
στον οργανισμό τους . Επιπλέον παρέχει προστασία, μειώνοντας 
τον κίνδυνο νοσημάτων τα οποία είναι ιδιαίτερα συχνά κατά την 
ηλικία αυτή και οδηγούν ως γνωστόν σε σοβαρές αναπηρίες και 
αυξημένη θνησιμότητα

    TOP FORM        DELIXIR

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: κεκαθαρμένο και διηθημένο ύδωρ, μίγμα φυσικών φρουτοχυμών (από συμπυκνωμένες πηγές 
απoτελούμενο από: πορτοκάλι, μήλο, μανταρίνι, γκουάβα, παπάγια, μοσχολέμονο, μάνγκο, ανανά, σταφύλι), 
φρουκτόζη, κιτρικό κάλιο (παρέχει 5,5% ΣΗΠ σε κάλιο), γλυκονικό ασβέστιο (παρέχει 5,5% ΣΗΠ σε ασβέστιο), 
γλυκονικό μαγνήσιο (παρέχει 4% ΣΗΠ σε μαγνήσιο), φυσικό βελτιωτικό γεύσης (μανταρίνι), καφεΐνη, 
γαλακτωματοποιητής (ξανθάνης κόμμι), σορβικό κάλιο, π-αμινοβενζοϊκό οξύ, μηλικό οξύ, κιτρικό οξύ, γλυκαντικό 
(γλυκοζίτες στεβιόλης). Χωρίς σίτο, γλουτένη, σόγια, αυγό, ξηρούς καρπούς και γάλα. Χωρίς συστατικά από 
γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ).

100% ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ 

ΜΕ ΓΕΥΣΗ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙ

Πρόκειται για ένα καινοτόμα ρόφημα που συμβάλλει στην ενίσχυση της απαιτητικής καθημερινότητας των αθλητών 
προσφέροντας πολλαπλά οφέλη στον οργανισμό. Η μοναδική του φόρμουλα είναι ιδανική και για άτομα άνω 
των 65 ετών καθώς συμβάλλει στην φυσιολογική λειτουργία του νευρικού και του ανοσοποιητικού συστήματος 
συμμετέχοντας στην καλύτερη πνευματική και φυσική απόδοση. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται και στην αγχολυτική 
του λειτουργία, χάρη στο εκχύλισμα Rhodiola, το οποίο έχει τη χαρακτηριστική ικανότητα να αυξάνει τα επίπεδα 
σεροτονίνης και ντοπαμίνης και άλλων νευροδιαβιβαστών του εγκεφάλου, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τα 
υπέρτατα συναισθήματα της εφορίας και της ευδαιμονίας. Ένα επιπλέον σημαντικό συστατικό του ροφήματος 
είναι το χρώμιο, το οποίο αποτελεί τον πολύτιμο σύμμαχο σε άτομα που επιθυμούν να «χτίσουν» μυϊκή μάζα, 
να μειώσουν τον βάρος τους, να μειώσουν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα τους καθώς επίσης να μειώσουν τη 
χοληστερίνη. 

DELIXIR TOP FORM - ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ (15ML) ΠΕΡΙΕΧΕΙ
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    TOP FORM        DELIXIR

DELIXIR TOP FORM - ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Βιταμίνη A (ως παλμιτική ρετινόλη)
Βιταμίνη C (ως L-ασκορβικό οξύ)
Βιταμίνη D3 (ως χολικαλσιφερόλη)
Βιταμίνη Ε (ως οξική DL-α-τοκοφερόλη)
Βιταμίνη Β1 (ως υδροχλωρική θειαμίνη)
Βιταμίνη Β2 (ως ριβοφλαβίνη)
Βιταμίνη Β3 (ως νικοτιναμίδιο)
Βιταμίνη Β6 (ως υδροχλωρική 
πυριδοξίνη)
Βιταμίνη Β9 (φολικό οξύ)
Βιταμίνη B12 (ως κυανοκοβαλαμίνη) 
Βιταμίνη Β7 (ως D-Βιοτίνη)
Βιταμίνη Β5 (ως D-παντοθενικό 
ασβέστιο)
Βιταμίνη Κ (ως μενακινόνη)
Ψευδάργυρος (ως γλυκονικός 
ψευδάργυρος)
Σελήνιο (ως σεληνικό νάτριο)
Χαλκός (ως γλυκονικός χαλκός)
Μαγγάνιο (ως γλυκονικό μαγγάνιο)
Σίδηρος (ως γλυκονικός σίδηρος)
Χρώμιο (ως πικολινικό χρώμιο)
Ιώδιο (ως ιωδικό νάτριο)
Διτρυγική χολίνη
Ινοσιτόλη
Λουτεϊνη (από άνθη κίτρινης μαργαρίτας)
Ζεαξανθίνη (από άνθη κίτρινης 
μαργαρίτας) 
Μίγμα αμινοξέων, αποτελούμενο από:
- αμινοξέα από υδρολυμένο κολλαγόνο†
- L-ταυρίνη
- L-καρνιτίνη
- L-γλουταμίνη
Εκχύλισμα ρίζας κορεατικού τσίνσενγκ 
(Panax ginseng)
Εκχύλισμα ρίζας Ροδιόλας (Rhodiola 
rosea)

800 μg
500 mg
20 μg
12 mg
30 mg
30 mg
30 mg
20 mg

400 μg
100 μg
400 μg
30 mg

75 μg
7 mg

55 μg
1 mg
2 mg
3,5 mg
200 μg
75 μg
12,5 mg
25 mg
10 mg
2,5 mg

1500 mg
1497 mg
1 mg
1 mg
1 mg
56 mg

100 mg

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΟΣΗ (2 ΚΟΥΤΑΛΙA ΣΟΥΠΑΣ=30ML) % Σ.Η.Π.*

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ (15ML) ΠΕΡΙΕΧΕΙ

100%
625%
400%
100%
2700%
2148%
187%
1428%

200%
4000%
800%
500%

100%
70%

100%
100%
100%
25%
500%
50%
**
**
**
**

**

**

*Συνιστώμενη Ημερήσια Ποσότητα, **Δεν έχει θεσπισθεί ΣΗΠ
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ deholding

Συνολική αποκατάσταση της υγείας
Φόρμουλα δυναμικής μακροζωίας
Φόρμουλα αναζωογόνησης
Συνολική προσέγγιση 
στην εφαρμογή DeVita και DeLixir
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η μέριμνα για την υγεία μας θα πρέπει να γίνεται συνολικά, ολοκληρωμένα. Μόνο η κοινά συντονισμένη λειτουργία 
όλων των οργάνων και συστημάτων είναι σε θέση να παρέχει την καλύτερη ποιότητα ζωής. Ως εκ τούτου, για μια 
πλήρη ανάκαμψη της υγείας θα πρέπει να εφαρμόζεται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. 
Η χρήση και των τριών συσκευών, σύμφωνα με ένα ειδικό σχήμα, μας επιτρέπει γρήγορα και αποτελεσματικά να 
εναρμονίσουμε την κατάσταση του οργανισμού μας. Και για λόγους ευκολίας, έχουμε δημιουργήσει ειδικά σετ 
προγραμμάτων που επιτρέπουν την αποκατάσταση της υγείας στους πιο σημαντικούς δείκτες του οργανισμού.
Μια αποτελεσματική ανάκαμψη της υγείας δεν είναι δυνατή χωρίς μια ποιοτική θρέψη των κυττάρων. Γι’αυτό 
το σκοπό και δημιουργήθηκαν τα ελιξίρια DeLixir, που συμπληρώνουν και ενισχύουν τις τεχνολογίες DeVita. 
Μια ολοκληρωμένη λήψη των ροφημάτων δίδει στον οργανσιμό την απαραίτητη ενέργεια και ομαλοποιεί την 
ισορροπία στο εσωτερικό περιβάλλον του.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ DEVITA ΚΑΙ DELIXIR ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΛΥΣΗ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

13 ΣΕΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ DEVITA

ΣΕΤ «ΧΩΡΙΣ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ»: γι’αυτούς που θέλουν να προστατέψουν τον 
εαυτό τους και τους οικείους τους από τα κρυολογήματα, και να ενισχύσουν 
το ανοσοποιητικό τους. Η δράση του σετ προορίζεται στην ενεργοποίηση των 
αμυντικών δυνάμεων του οργανισμού και τη μείωση του χρόνου ανάκαμψης.

ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΑΣ

ΣΕΤ «ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΛΕΡΓΙΩΝ»: γι’αυτούς που θέλουν ν’απαλλαγούν 
από τα αλλεργικά συμπτώματα και να ομαλοποιήσουν την αντίδραση του 
ανοσοποιητικού. Η δράση του σετ προορίζεται στην απομάκρυνση των 
βιολογικών αλλεργιογόνων, την ενδυνάμωση του ανοσοποιητικού, τον 
καθαρισμό από τοξίνες.

ΣΕΤ «ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΑ»: για όσους θέλουν να βελτιώσουν τη λειτουργία 
του καρδιαγγειακού συστήματος, και να εξασφαλίσουν την κανονική παροχή 
αίματος σε όλα τα όργανα. Η δράση του σετ στοχεύει στη βελτίωση της 
μικροκυκλοφορίας του αίματος και την εναρμόνιση του καρδιακού ρυθμού. 

ΣΕΤ «ΑΝΤΙΣΤΡΕΣ»: γ’αυτούς που θέλουν ν’απαλλαγούν από το στρες, 
την ένταση και ν’αποτρέψουν την δράση των αρνητικών παραγόντων του 
περιβάλλοντος. Η δράση του σετ στοχεύει στην εναρμόνιση του νευρικού 
συστήματος, απαλλαγή από την χρόνια κόπωση και τη βελτίωση της συνολικής 
διάθεσης.
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

13 ΣΕΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ DEVITA

ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΑΣ
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ΣΕΤ  «ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΫΠΝΙΑΣ»:  για όσους θέλουν να σταθεροποιήσουν και 
να βελτιώσουν την ποιότητα του ύπνου. Η δράση του σετ έχει ως στόχο τη 
βελτίωση της ανθεκτικότητας των ψυχικών και ψυχολογικών φόρτων, τη 
μείωση της νευρικής υπερδιέγερσης.

ΣΕΤ «ΠΕΠΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ» : για όσους θέλουν να ομαλοποιήσουν 
τη διαδικασία της πέψης. Η δράση του σετ στοχεύει στη βελτίωση της εκκριτικής 
και κινητικής λειτουργίας του πεπτικού συστήματος και στην αποκατάσταση 
των λειτουργιών απέκκρισης.

ΣΕΤ «ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΓΕΙΑ»: για όσες θέλουν να εναρμονίσουν τη λειτουργία 
των γυναικείων οργάνων. Η δράση του σετ στοχεύει στην αποκατάσταση 
των σύνθετων λειτουργιών της απέκκρισης και στη μείωση της 
ψυχοσυναισθηματικής έντασης.

ΣΕΤ «ΑΝΤΡΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» : για όσους θέλουν να εναρμονίσουν τη λειτουργία 
του ανδρικού ουρογεννητικού συστήματος. Η δράση του σετ αποσκοπεί στην 
προστασία έναντι των λοιμώξεων, τη ρύθμιση της σεξουαλικής δραστηριότητας 
και την αποκατάσταση των φυσιολογικών παραμέτρων. 

ΣΕΤ «ΚΙΝΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΝΟΥΣ» : για εκείνους που νοιάζονται για την υγεία 
της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων. Η δράση του σετ στοχεύει 
στην εξάλειψη της φλεγμονής των αρθρώσεων, την αποκατάσταση  μετά από 
τραυματισμό και τη βελτίωση λειτουργίας του μυοσκελετικού συστήματος.

ΣΕΤ «ΛΑΜΠΕΡΗ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ» : για όσους θέλουν να έχουν πάντα 
μια ελκυστική εμφάνιση. Η δράση του σετ στοχεύει  στην απαλλαγή από 
ξηροδερμίες και φλεγμονές, την αύξηση αντοχής της  επιδερμίδας, στη 
βελτίωση της εμφάνισης της επιδερμίδας, των μαλλιών και των νυχιών 

ΣΕΤ «ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ» : για εκείνους που έχουν έναν ενεργό τρόπο ζωής και 
βιώνουν αυξημένα σωματικά φορτία. Η δράση του σετ έχει στόχο ν’ αυξήσει την 
συνολική απόδοση,να  εξομαλύνει τον τόνο των μυών και ν’ανακουφίσει από 
τον πόνους μετά από μια προπόνηση.

ΣΕΤ «ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ» : για όσους θέλουν να απαλλαγούν  από 
παθογόνους μικροοργανισμούς. Η δράση του σετ στοχεύει στην αποτοξίνωση, 
την ενίσχυση του ανοσοποιητικού, την εναρμόνιση στη λειτουργία των 
εσωτερικών οργάνων και την αποκατάσταση μετά από έναν αντιπαρασικό 
καθαρισμό.

ΣΕΤ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ» : για όσους επιθυμούν να 
απαλλαγούν από το υπερβολικό βάρος. Το συγκεκριμένο complex έχει ως 
στόχο την μείωση του σωματικού βάρους, τη βελτίωση της ψυχοκινητικής 
κατάστασης και της ποιότητας της καθημερινότητας.
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Η DeVita Energy αφαιρεί την κούραση, προστατεύει από το στρες, αφυπνίζει το σώμα να λειτουργήσει καλύτερα και δίνει 
τη δυνατότητα στις άλλες συσκευές να δράσουν αποτελεσματικότερα. 
Η DeVita AP καθαρίζει από τις τοξίνες και καταπολεμά τους  παθογόνους μικροοργανισμούς. Τα όργανα που 
απελευθερώθηκαν από τις τοξίνες λειτουργούν καλύτερα και αφομοιώνουν  αρμονικά την  επίδραση των άλλων 
συσκευών DeVita.
Η DeVita Ritm αποκαθιστά την υγεία και εναρμονίζει. Η σωστή λειτουργία των οργάνων συμβάλλει στην καλύτερη 
διάθεση και ενισχύει την δράση των υπόλοιπων συσκευών DeVita.
To DeLixir Detox συμβάλλει στην απελευθέρωση του οργανισμού από τις τοξίνες και τον καθαρισμό των κυττάρων. Μέσα 
από αυτό ενισχύεται και επιταχύνεται η δράση των άλλων ροφημάτων DeLixir.
To DeLixir Multi-Energy φορτίζει τον οργανισμό με ενέργεια βιταμινών και μεταλλικών στοιχείων. Τα απαραίτητα 
μικροστοιχεία βελτιώνουν το μεταβολισμό, συμβάλλοντας σε έναν πιο λεπτομερή καθαρισμό με Detox και την διατήρηση  
ισορροπίας με το pHBalance. 
To DeLixir pH Balance υποστηρίζει μια υγιή οξεοβασική ισορροπία στο σώμα. Αυτό αποκαθιστά την υγεία του οργανισμού, 
επιτρέποντάς του να λειτουργήσει καλύτερα και να καθαριστεί από τις τοξίνες με τη χρήση Multi-Energy και Detox.

ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΕΝΕΡΓΗΣ ΜΑΚΡΟΖΩΙΑΣ ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ
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ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΕΝΕΡΓΗΣ ΜΑΚΡΟΖΩΙΑΣ ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ

Η DeVita Cosmo δρα στα βαθύτερα στρώματα της επιδερμίδας,  προάγοντας την παραγωγή κολλαγόνου, την 
ενίσχυση της ελαστικότητας της επιδερμίδας, βελτιώνοντας την κυκλοφορία του αίματος και το μεταβολισμό. Χάρη 
σε αυτό απορροφούνται καλύτερα τα θρεπτικά συστατικά του DeLixir Collagen +.

To DeLixir Collagen+ θρέφει το δέρμα με κολλαγόνο και υαλουρονικό οξύ,  ουσίες που είναι υπεύθυνες για 
την απαλότητα, την ελαστικότητα και τη λάμψη. Η σωστή θρέψη των κυττάρων επιτρέπει στην επιδερμίδα να 
ανταποκρίνεται βέλτιστα  στη δράση της DeVita Cosmo.
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ DEVITA ΚΑΙ DELIXIR

ΠΡΩΙ

ΜΕΣΗΜΕΡΙ

ΒΡΑΔΥ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:
Mode 1 Αυτόματο, Mode 2 Αυτόματο, Mode 3 Αυτόματο, 
Mode 4 Αυτόματο, Καθαρισμός Αυτόματο

DEVITA AP BASE

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

DEVITA RITM BASE

AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

DEVITA ENERGY

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:
Eυ ζην & Ολικός καθαρισμός

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΩΣ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ DEVITA ΚΑΙ DELIXIR ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

DELIXIR MULTI-ENERGY

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ 15 ML

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ 15 ML

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ 15 ML

DELIXIR pH BALANCE

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ

DELIXIR DETOX

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΞΙΝΩΝ
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑαξιολογήσεις

Αξιολόγηση του  В.Ν. Σαμπάλιν  
Αξιολόγηση του  Μπ.Ι. Λεόνωφ
Αξιολόγηση της Σ.Ν. Σατόχινα
Πιστοποιητικά
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В.Ν. ΣΑΜΠΑΛΙΝ

Ένα λαμπερό παράδειγμα θεραπευτικών καινοτομιών συνολικής προσέγγισης αποτελούν οι τεχνολογίες 
διατήρησης υγείας και η σειρά συσκευών ηλεκτρομαγνητικής (βιοσυντονιστικής) θεραπείας DeVita, 
μιας εγχώριας εταιρείας, της “DETA-ELIS HOLDING”.

Η θεραπεία με την μέθοδο βιοσυντονισμού αποτελεί μια νέα κατεύθυνση στην πρόληψη και θεραπεία, 
έχει τεράστια προοπτική και στοχεύει στην αξιολόγηση και βελτίωση της υγείας, της λειτουργικής 
δραστηριότητας και των ενεργειακών πόρων των οργάνων και συστημάτων του ανθρώπου.

Με την εφαρμογή τεχνολογιών DeVita βλέπουμε απτά αποτελέσματα στην ενίσχυση των κανονικών 
(φυσιολογικών) και την αποδυνάμωση των παθολογικών ταλαντώσεων στον οργανισμό, 
βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής τού ανθρώπου.<...> Έχοντας ως στόχο την εντατικοποίηση 
στην ανάπτυξη των καινοτόμων μεθόδων στο σύστημα υγείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, την ακόμα 
υψηλότερη προσβασιμότητα του πληθυσμού της χώρας σε υψηλής ποιότητας ιατρική βοήθεια, 
συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων της τρίτης ηλικίας, την ακόμα μεγαλύτερη εξάπλωση των 
εγχώριων εφαρμογών, λαμβάνοντας υπόψη επίσης την εμπειρία και τα αποτελέσματα από την 
εφαρμογή των πρωτοποριακών τεχνολογιών ηλεκτρομαγνητικής θεραπείας DeVita, είναι απαραίτητο 
ν’αναπτύξουμε περαιτέρω τα ερευνητικά δεδομένα και την παραγωγή συσκευών βιοσυντονισμού  
DeVita της εταιρείας «DETA-ELIS HOLDING» για την ευρεία χρήση τους.

Αξιολόγηση των τεχνολογιών DeVita 
 
από τον Πρόεδρο της Ένωσης γεροντο
λόγων και γηριατρικής της Ρωσίας, 
Ακαδημαϊκό, 
Καθηγητή Β. Σαμπάλιν

ΜΠ.Ι. ΛΕΟΝΩΦ



75

В.Ν. ΣΑΜΠΑΛΙΝ
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ΜΠ.Ι. ΛΕΟΝΩΦ

Μεγάλη προοπτική στην ιατρική αποκατάσταση έχουν οι θεραπευτικές καινοτομίες οι οποίες βασίζονται 
στην θεραπεία με βιοσυντονισμό. Η ουσία τής μεθόδου έγκειται στην διόρθωση των λειτουργιών του 
οργανισμού με την βοήθεια συντονιστικών ηλεκτρομαγνητικών ταλαντώσεων, παρόμοιων με αυτές 
που δημιουργεί  ένας ζωντανός οργανισμός. Οι ταλαντώσεις αυτές στοχεύουν, τόσο στην εξουδετέρωση 
των παθογόνων, όσο και στην αποκατάσταση των φυσιολογικών ταλαντώσεων, που διαταράχθηκαν 
κατά την διάρκεια μιας παθολογικής κατάστασης, δηλαδή, με άλλα λόγια στοχεύουν στην επίτευξη 
αρμονίας των κυματικών διαδικασιών μέσα στον οργανισμό.

Πολύ σοβαρή θέση κατέχουν στην συγκεκριμένη αγορά οι εφαρμογές ηλεκτρομαγνητικής θεραπείας 
DeVita της Ρωσικής εταιρείας “DETA-ELIS HOLDING”. Οι συσκευές σειράς DeVita προορίζονται για 
την ενίσχυση των ιδίων αμυντικών πόρων τού οργανισμού και την διόρθωση των φυσιολογικών 
ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών των βιοσυστημάτων.

Η εφαρμογή της τεχνολογίας DeVita στοχεύει στην ενίσχυση των κανονικών (φυσιολογικών) και την 
αποδυνάμωση των παθογόνων ταλαντώσεων μέσα στον οργανισμό, διεξάγοντας κατ’αυτόν τον τρόπο 
την διαδικασία τής αποκατάστασης της υγείας.

Η τεχνολογία βιοσυντονιστικής θεραπείας DeVita της εταιρείας “DETA-ELIS HOLDING” μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ευρέως, τόσο για πρόληψη και θεραπεία, όσο και ως ένα αποτελεσματικό 
συμπληρωματικό εργαλείο στην αναγεννητική ιατρική.

Αξιολόγηση των τεχνολογιών DeVita  

από τον Πρόεδρο της Ακαδημίας 
Ιατροτεχνικών Επιστημών της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας, Διδάκτορα Τεχνικών 
Επιστημών, Καθηγητή Μπ. Ι. Λεόνωφ



76

Σ. Ν. ΣΑΤΟΧΙΝΑ

... Σας ευχαριστώ, που μού προσφέρατε αυτή τη συσκευή, Θα με βοηθήσει πολύ στην έρευνά μου.... Θέλω  
όμως να πω, τι συμβαίνει συνολικά. Τα προγράμματά σας, τα μήκη των κυμάτων που χρησιμοποιούνται 
στη συσκευή, το διάνυσμα κίνησης θα το έλεγα καλύτερα, έχει επιλεγεί απολύτως σωστά! Και 
εντυπωσιάζομαι, θαυμάζω τον εφευρέτη αυτών τον προγραμμάτων <...>  είχατε επιλέξει το σωστό 
διάνυσμα... με την επίδραση των δικών σας διαδικασιών ταλάντωσης, διεξάγεται αναδιαμόρφωση τόσο 
των ενδομοριακών, όσο και των διαμοριακών αλληλοεπιδράσεων  μέσα στο αίμα....

Γι’αυτό και είμαι ενθουσιασμένη από τις εφευρέσεις σας, τις συσκευές σας. Και το διαπιστώσαμε όλοι 
σε επίπεδο μορφολογίας. Ήταν τόσο εντυπωσιακό, διότι στην αρχή επικρατούσε μεγάλος σκεπτικισμός, 
ενώ τώρα έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον.Κάθεσαι και εργάζεσαι, εντυπωσιάζεσαι με την νομοτέλεια των 
εφαρμογών. Σε κάποιες περιπτώσεις δεν εμφανίζεται (αυτή η νομοτέλεια), διότι έχουμε διαφορετικές 
παθήσεις, Όμως η νομοτέλεια είναι απόλυτη και σαφής στις περισσότερες των περιπτώσεων.

Αξιολόγηση των τεχνολογιών DeVita 
 
από την Διδάκτορα Ιατρικών Επιστη μών, 
Καθηγήτρια, Προϊσταμένη Κλι νικού
Διαγνωστικού Εργαστηρίου της Πανεπι
στημιακής Κλινικής Μ.Φ. Βλαντί μιροφσκι 
της Μόσχας κα Σ.Ν. Σατόχινα 
(απόσπασμα από συνέντευξη)

μέλους συνδέσμου  
«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
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Σ. Ν. ΣΑΤΟΧΙΝΑ

μέλους συνδέσμου  
«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ»

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

77



78

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
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 των συσκευών DeVita σε ορό αίματος στα Κλινικά-Διαγνωστικά Εργαστήρια της Πανεπιστημιακής Κλινικής 
 Μ.Φ. Βλαντίμιροφσκι της Μόσχας (МОNIKI)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 των συσκευών DeVita σε ορό αίματος στα Κλινικά-Διαγνωστικά Εργαστήρια της Πανεπιστημιακής Κλινικής 
 Μ.Φ. Βλαντίμιροφσκι της Μόσχας (МОNIKI)
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 των συσκευών DeVita σε ορό αίματος στα Κλινικά-Διαγνωστικά Εργαστήρια της Πανεπιστημιακής Κλινικής 
 Μ.Φ. Βλαντίμιροφσκι της Μόσχας (МОNIKI)
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Εναρμόνισης SGS  
για συσκευές σειράς Base

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Εναρμόνισης SGS  
για συσκευές σειράς  Mini
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ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Εναρμόνισης SGS  
για συσκευές σειράς Base

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Εναρμόνισης SGS  
για συσκευές σειράς  Mini
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Εναρμόνισης στα πρότυπα  της Διεθνούς Ένωσης Τυποποίησης ISO

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ I.N. BLOKHINA

για την ανάπτυξη και παραγωγή των διατροφικών σκευασμάτων της σειράς DeLixir
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Εναρμόνισης στα πρότυπα  της Διεθνούς Ένωσης Τυποποίησης ISO

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ I.N. BLOKHINA

για την ανάπτυξη και παραγωγή των διατροφικών σκευασμάτων της σειράς DeLixir
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για την δημιουργία και ανάπτυξη της ψηφιακών τεχνολογιών αποκατάστασης

ΤΙΤΛΟΣ  «STAR OF CHIZHEVSKY»

για τον επαγγελματισμό και τη φήμη της επιχείρησης Deholding

ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ A.CHIZHEVSKOGO



για την δημιουργία και ανάπτυξη της ψηφιακών τεχνολογιών αποκατάστασης

ΤΙΤΛΟΣ  «STAR OF CHIZHEVSKY»
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για τον επαγγελματισμό και τη φήμη της επιχείρησης Deholding

ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ A.CHIZHEVSKOGO
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ DEHOLDING

Σύμβουλος επιχειρήσεων, ειδικός στις τεχνολογίες δικτυακής πώλησης. Ειδικός στον τομέα της προώθησης 
εμπορικών brands στις διεθνείς αγορές. Eίναι ένας από τους ιδρυτές της εταιρίας Deta-Elis Holding. O  Roman  
Novikov αφιέρωσε 20 χρόνια για την ανεξάρτητη ανάπτυξή του στον τομέα των επιχειρήσεων. Η κύρια 
δραστηριότητά του τώρα είναι η προώθηση brands σε όλο τον κόσμο, η οργάνωση business team, η διαχείριση και 
η κινητοποίηση των ανθρώπων. Υπό την καθοδήγησή του η Deta-Elis Holding κατακτά συνεχώς νέες αγορές στην 
Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.  

Ρομάν Αλεξάντροβιτς Νόβικωφ  
 
Ο προεδροσ. 
Ιδρυτησ τησ εταιρειασ.

Η επιχειηματική δράση  με την DEHolding αποτελεί συμβολή, όχι μόνο στη δική σας ευημερία, αλλά και στη 
βελτίωση της υγείας των ανθρώπων στο σύνολό του. Ένα μοναδικό σχέδιο μάρκετινγκ, που συντάχθηκε από τους 
business trainer της επιχείρησης, θα σας δώσει τη δυνατότητα γρήγορα και αποτελεσματικά ν’αποσβέσετε την 
επένδυσή σας, ακόμη και αν δεν έχετε  την εμπειρία στις πωλήσεις.
Από την πρώτη στιγμή δράσης οι νέοι επιχειρηματικοί μας συνεργάτες λαμβάνουν ισχυρή υποστήριξη από 
τους χορηγούς και τους business trainer μας, προπονητές των επιχειρήσεων. Μοναδικά υλικά εκπαίδευσης, 
καινοτόμος επιχειρηματική προσέγγιση, δωρεάν ενημερωτικά σεμινάρια μέσω ίντερνετ δίνουν την δυνατότητα για 
απεριόριστη ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σας ,όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Η αποκατάσταση της υγείας και oι τεχνολογίες  wellness συνολικά δεν είναι μόνο ένα από τις πιο πολύτιμες, αλλά 
και από τις πιο κερδοφόρες προοπτικές  μιας επιχειρηματικής δράσης. Γίνετε μέρος στο επιχειρηματικό κίνημά 
μας με σκοπό την επίτευξη της δραστικής μακροζωίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΓΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΓΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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ΓΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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Η τεχνολογία λειτουργίας των συσκευών αναπτύχθηκε μέσα στα τελευταία 20 χρόνια με βάση τις έρευ-
νες  πάνω στον ηλεκτρομαγνητισμό των R. Vall, F. Morell, V. Ludwig και άλλων πολλών επιστημόνων, 
που ασχολήθηκαν με τη φύση του βιοσυντονισμού και της κβαντικής ακτινοβολίας.

Ο πρωταρχικός στόχος της εταιρείας είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων και η εξα-
σφάλιση μιας ενεργούς μακροζωίας με την βοήθεια καινοτόμων τεχνολογίων. 

WWW.DEHOLDING.ORG

Έκδοση 4


