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dobieranie

suplementów diety?
System ZYTO Compass korzysta z techniki reakcji skórno-galwanicznej
do określania spójności biologicznej z elementami wirtualnymi
odpowiadającymi określonym produktom żywnościowym, olejom
i suplementom diety. Informacje te pomagają w podejmowaniu trafniejszych
decyzji dotyczących zakupu i korzystania z produktów prozdrowotnych.

Podejmowanie lepszych decyzji
Oprogramowanie Compass analizuje reakcję skórno-galwaniczną w odniesieniu do biblioteki
elementów wirtualnych w celu określenia produktów, na które organizm reaguje w
 najbardziej
spójny sposób. Jest to tak zwana biokomunikacja. Kiedy położysz dłoń n
 a podstawce
ZYTO, do ciała zostaje wysłany sygnał elektryczny, a podstawka na dłoń mierzy reakcję
skórno-galwaniczną. Następnie oprogramowanie Compass analizuje dane reakcji skórnogalwanicznej i pozycjonuje produkty w oparciu o podobieństwo d
 o podstawowej reakcji
skórno-galwanicznej. Następnie system Compass generuje raport przedstawiający
produkty, na które organizm zareagował w bardziej spójny sposób, wspomagając
podejmowanie decyzji dotyczących zachowania optymalnego stanu zdrowia.

Jakich spodziewać się korzyści?
Mimo, że na rynku jest do wyboru wiele doskonałych suplementów diety, nie każdy jest
dopasowany do indywidualnych potrzeb, które podlegają ciągłym zmianom. Z tego względu
trudno jest określić, które produkty, oleje i suplementy są odpowiednie w danym czasie.
Chcemy przecież kupować jak najskuteczniejsze suplementy diety. Dokonując właściwych
wyborów, zmniejszamy prawdopodobieństwo wydania pieniędzy na produkty, których nie
potrzebujemy i mamy większą szansę na osiągnięcie pożądanej przez nas poprawy samopoczucia.
Z technologii biokomunikacji ZYTO korzystają obecnie tysiące specjalistów, którzy pomagają
swoim klientom w dokonywaniu lepszych wyborów. Dzięki systemowi Compass uzyskujemy
podstawową korzyść: wsparcie w podejmowaniu decyzji mających na celu zachowanie dobrej
kondycji organizmu.

Przykładowy raport z systemu Compass
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Znając spójność biologiczną naszego organizmu, możemy podejmować lepsze
decyzje dotyczące zakupów artykułów żywnościowych.

Zrób badanie już dziś, korzystając z nowatorskiej technologii ZYTO Compass!

ZYTO.com
Podstawka na dłoń ZYTO została zatwierdzona przez agencję FDA do pomiaru reakcji skórno-galwanicznej. Oprogramowanie ZYTO nie było poddane ocenie agencji FDA pod kątem skuteczności działania.
Technologie ZYTO nie są przeznaczone do diagnozowania, leczyć, leczenia, łagodzenia ani zapobiegania chorobom. Dostarczają one wyłącznie informacje na temat ogólnej kondycji organizmu. Diagnozę
i leczenie chorób powinni przeprowadzać wyłącznie wykwalifikowani pracownicy opieki zdrowotnej. Produkty ZYTO nie zostały przebadane klinicznie pod kątem ich skuteczności, a ich stosowanie nie jest
metodą leczenia ogólnie akceptowaną przez środowisko lekarskie. Wszelkie pytania dotyczące technologii ZYTO lub naszych produktów należy kierować pod adresem info@zyto.com.

