
Amoot Danesh Asia 

Yaşam tarzindaki değişiklikler re 

teknolojinin ilerlemesi ile, 

Bütün canlilar özelikle de insanlar , 

değişmez  durumdadirlar. 

Çünkü milyonlarca standart radyo 

istasyonu ve standart dişi radyo 

İstasyonlari  şimdi  dunyada  

yapilmişder,ve yüzlerce uydusuz 

uydular dunyanin radyasyonunu ve 

hatta dunyanin geri kalanini 

bombaliyor. 

Bu sirada bu dalgalarin diğer 

jeneratörleri hayatimizin önemli bir 

parçasi olmuştur. 

Cep telefonulari.mikrodalga.ev 

temizleyicileri , bilgisayarlar. 

Kablosuz cihazlar ve …!  Bazi 

yönlerden , bu dalgalari 

kullanmakta kaçinma imkansiz. 

Peki bu dalgalarin tehlikeleri neler 

ve şu ana kadar bu konuda ne 

araştirma yapildi ?  

Bu araştirmalardaki genel tanim , 

temel uzerine kurulmuştur biyolojik  

İslemleri potansiyeline sahip 

herhangi bir eylem hem yararli hem 

de zararli olabilir. 

Sinir sisteminin çalişmasinda ciddi 

sorunlar yol aça bilir.  

-Dengesizlik  

 -vücut isisini arttir  

–yuksek tansiyon kalp ve 

kardiyovaskuler problemler 

-yorgunluk 

-kronik baş ağrisi 

-uyku bozukugu 

-rahatsiz duyular 

-zihinsal bozukluk kas 

-iskelet kasilmalari 

-kas ağrilarini arffirir 

-kas guçsuzlugu hareket 

bozukluklara yol açar 

-dengesiz iç bezler 

-kanser tumorleri oluşturun  

Ve   … 

Bu davalarin tamami , uzmanlar 

tarafindan birkaç kez test edildi ve 

ayrica araştirmada farkli 

sektörlerdeki birçok sorunda söz 

konusudur. 

Peki bu tur olaylari onlemek için 

çozum nedir ? 

Ailelerimizi ve çocuklarimizi bu 

dalgalarin gelgit dalgasindan 

koruyabilir miyiz? 

Teknolojiden kaçinilmasi gerektigi veya bu dalgalari onlemek ve onlemek için bir çozum 

var mi ? 

Bunlar,seçkinlerin  ve  Amoot Danesh Asya grubunun uyelerinin yanitladigi sorulardi ve 

bu alandaki 6 yillik araştimanin ardindan ve sağlik alaninda araştirmacilardan ve 

araştirmacilardan elde edilen diğer bulgulari kullanarak ,urununu dunyada ilk kez gururla sunar. 

Bu urun ozel giysi teknolojisi kullanilarak uretilmistir(LABES) ve nano bilimin kulanark nihai 

urununu crystal chips,saturn stone şeklinde tanitir. Amoot Danesh Asya corporationin kristal 

yapilari kullanark urunler,saglikli bir urun ve tamamlayici terapi olarak, elektromanyetizma 

komplikasyanlarini onlemek ve vucudun komplikasyon larini iyileştirmek için kullanilir. Bu urunler 

925 gumuş,vucudun sagligina kavuşur. Bu urunleri kullanmanin etkileri birkaç saniye sonra ve 

fiziksel denge testleri ile gorulebilir. 

Bu urunlerin optimal etkisi ,farkli durumlarda değişir,bu aralik birkaç saniye içinde başlar ve bazi 

durumlarda kan damarlarini ve sinir sistemini kullanin(şekil 1)ve dalgalar içindeki pozitif iyonladan 

enerji absorbe ederek ortaya çikan vucut isisinda bir artiş onlema,Bu komplikasyonlar onleme ve iyi 

lestirmede onemli performans saglar.Bunlardan bazilari aşagidakileri içerir: 

(Nihai urun uygulamasi) 

-Vucutta aninda bir denge olusturma 

-kas agrilari uzerinde belirgin etki 

-lomber diskin iyilestirilmes uzerindeki etki 

-sinir sisteminin isleyisin gelistirma uzerindeki etki 

-enerji seviyelerini artirn ve aşiri yorulmayi onleyin 

-uyku kalitesi uzerindeki etkisi 

-kan basinicinin duzenlenmesin de somut etkisi 

- kalp ve kardi yovaskular sistemin isleyisi uzerindeki etkisi 

-hareket ve fiziksel problemlerin iyilestirilmesine etkisi 

-bagisiklik fonksiyo nunu gelistirin 

Yukselen ok sijenasyonlu dokular ve ... 

Bu urunlerin omur boyu garantisi vardir. 

Satter stone,herkesin saglikli olmasi için bir firattir 

Ucretsiz donişman:+984432259431 



Kan üzerindeki etkileri 

Ürünle birlikte gelir Ürünü kullanmadan 

Su moleküllerinin ko-

numlandırılmasına etki 

Ürünü 

kullanmadan 

Ürünle birlikte 

gelir 

ISO 9001 sertifikası 

Bitki büyümesine etki 

Satter stone,herkesin saglikli olmasi için bir 

firattir 

Ucretsiz donişman:+984432259431 
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