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КРАТКА ДОКУМЕНТАЦИЈА НА АНАЛИЗАТА
за вреднување на “PXD Мобичипот” на фирмата PXD Систем,
Македонија во однос на заштитното дејство против
електромагнетното зрачење при употребата на мобилни телефони.
Во IGEF лабораторија за истражување и докажување беше испитувано
заштитното дејство на “PXD Мобичипот” на фирмата PXD Систем, Македонија
против електромагнетното зрачење при употребата на мобилни телефони. Оваа
кратка документација ги претставува суштествените резултати од тоа
истражување. Анализата потврди на 02.06.2007 дека

“PXD Мобичип”
од фирмата PXD Систем
Ленинова 79/1
1000 Скопје
Македонија
Тел./факс: ++389 2 3229 473
интернет: http:://www.pxds.com
E Mail: marketing@pxds.com
е соодветен за заштита на организмот од штетните електромагнетни зрачења на
електросмогот. Исто така погоден е за употреба и кај други апарати како ( бебешки
телефон, WLAN радио/тв мрежи). Со тоа се исполнети барањата на
интернационалното друштво за истражување на електросмогот IGEF и е добиен
печатот за одобрено и препорачано од IGEF.

Доказите за заштитното дејство на “PXD Мобичипот”
се добиени преку процесот на биоповратен ефект. Тестирани
се 13 личности. Покрај намалувањето на стресниот потенцијал
беше истражувано и влијанието на “PXD Мобичипот” врз
развојот на ритмичките процеси во организмот,како и
припособливоста на човечкото тело на надворешните
влијанија.

Суштествени резултати од студијата изведена со процесот на биоповратен
ефект

1. Намалување на стресниот потенцијал
Средната вредност на стресниот потенцијал беше намалена кај сите
тестирани за 13%, а кај поединечни тестирани намалувањето на вредноста на
стресниот потенцијал достигна и до 34%. Кривата на спроводливоста на кожата
при употребата на“PXD Мобичипот” значително се хармонизира.
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2. Подобрување на варјибилитетот на срцевите отчукувања

“PXD Мобичип” - Развој на вкупната моќност(Total Power) на
вегетативниот нервен систем
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Резултатите од истражувањето покажаа дека информационото поле
на „PXD Мобичипот“ ги хармонизира штетните влијанија на
електромагнтните полиња при нивното биолошко влијание врз организмот и
придонесува за одржување на внатршниот баланс во човечкиот организам.
Вкупната моќност на вегетативнито нервен систем се намалува за повеќе
од 50% при употребата на „PXD Мобичипот“. Исто така доаѓа и до
намалување на бројот на евидентирани последователни парови на
интервалите на срцевите отчукувања со разлика > 50 ms, благодарение на
информационото поле на „PXD Мобичипот“.
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раководител на
IGEF лабораторијата за истражување

