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(професионален Запер)

иновативен
продукт

Tangra II

Биорезонансната терапия - алтернативата
Предназначение:
Професионалният електронен
апарат “Tangra 2” е ново поколение
уред и е предназначен за извършване
на активна биорезонансна терапия
(АБТ) върху човешкия организъм,
основаваща се на генериране на
електромагнитни сигнали с
определена честота и форма чрез които
се въздейства на вредните патогенни
(вируси и бактерии) и паразити в
човешкия организъм. Характерно за
този тип терапия е, че е напълно
безвредна, както и това, че помага в
случай където нито един друг метод не
помага. Ежедневната терапия с апарата
изчиства организма от вредни
паразити причинители на стотици
болести, като същевременно повишава
тонуса, премахва умората и повишава
общото здравословно състояние.
Базиран е напълно върху трудовете на
световно известния доктор Хулда
Кларк, която поставя основите на
съвременната биорезонансна терапия
чрез своята практика и забележителни
книги (”Лечение на всички болести” и
др.) . Предвидени са 4 работни
програми за терапия, което позволява
да бъде оказано силно влияние върху
много широк спектър от вредни

микроорганизми. Една от програмите е
тази на електронният ЗАПЕР на д-р
Хулда Кларк. Налична е лекуваща
програма за високочестотна терапия,
която действа и като имуностимулант.
Възможна е промяна на мощността на
апарата, чрез което се постига по-добра
настройка спрямо конкретното
заболяване и чувствителност на
дадения човешки организъм.
Апарата се характеризира със
своето удобство, качество и дълъг
живот, което го прави подходящ за
използване в ежедневието,
медицинските и терапевтични
центрове. Предвидени са удобни и
здрави сменяеми гривни електроди.
Захранването се извършва посредством
безопасен трансформаторен адаптер.
Съвременния дизайн, удобните
бутони, светлинни и звукови
индикатори правят използването на
апарата комфортно. Използвана е
съвременна микроелектроника, като
апарата е произведен и проектиран
изцяло в Европейския съюз. Налична е
подробна инструкция за експлоатация
на български език. Осигурена е
гаранционна и извънгаранционна
поддръжка. Повече информация може
да намерите на нашия интернет сайт:
www.noraresearch.com

Технически характеристики:
Захранване: мрежово захранване 220V/50Hz
посредством трансформаторен адаптер
Консумирана мощност: <2W
Честотен спектър:
Програма I: Времево и честотно модулиран
сигнал с опорна честота 33 000 Hz –
правоъгълна форма с широк хармоничен
спектър
Програма II: Времево и честотно модулиран
сигнал с опорна честота 1 000 Hz – правоъгълна
форма с широк хармоничен спектър
Програма III: Времево и честотно модулиран
сигнал с опорна честота 5 000 Hz – правоъгълна
форма с широк хармоничен спектър
Програма Ultra: Времево и честотно модулиран
сигнал с висока честота (КВЧ терапия) –
правоъгълна форма с широк хармоничен
спектър
Амплитуда на изходния сигнал: 25-30V
Максимален изходен ток:
Режим “Low” 80 микро ампера
Режим “High” 200 микро ампера
Време на работа: 7 минути +/- 30 секунди

Особености
удобни сменяеми гривни
електроди

4 програми, 2 нива на мощност,
удобни индикатори и бутони
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съвременен дизайн, удобна
конструкция

