Bio Life da Bioenergy® é um
equalizador quântico

Alimentos e bebidas
naturalmente mais
saudáveis e saborosos em
sua mesa!
Antiagrotóxicos
Antiácidos
Suavizador de Sabor
Alimentos e Bebidas
Bloqueador de aditivos
químicos
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Indicação:
Diminuir e/ou neutralizar
quanticamente os agrotóxicos, aditivos
extras, como conservantes, corantes,
edulcorantes, espessantes, acidulantes,
emulsificantes, flavorizantes e
hormônios prejudiciais ao organismo,
presentes em nossos alimentos e
bebidas industrializadas, deixando mais
equilibrados e saborosos.
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Bio Life da Bioenergy® é um equalizador
quântico, que ajuda a equilibrar o
BIOCAMPO dos alimentos. Uma vez que
todo alimento, também é composto por
vários minerais.

Aplicar em alimentos prontos para o
consumo.
Ex: salada lavada/temperada; frutas lavadas;
alimentos nos pratos; bebidas(chá, café,
suco, leite); doces e salgados em geral.Sem
efeitos colaterais, nem contra indicações!
Aplicação: Borrifar 3 vezes ou mais,
diretamente nos alimentos ou bebidas
prontos para o consumo. Recomendável
aguardar 10 segundos antes da ingestão.
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O produto é produzido com as melhores
matérias-primas.
O que há de melhor ao redor do mundo nesse
quesito.
Matérias-primas importadas do Japão!

TABELA DA COMPOSIÇÃO DO BIO LIFE
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Confiabilidade e Qualidade em primeiro lugar!
Nosso principal objetivo é satisfazer as necessidades;
anseios de nossos clientes, à ponto de surpreendêlos.Você pode utilizar o produto para ajudar a
reequilibrar todos os traços desarmônicos que são
causados pelas patologias.
Reações adversas:
Após a ingestão, poderão ocorrer ou não, algumas
reações adversas por motivo de desintoxicação e
adaptação orgânica, promovidas pelo produto, como
uma leve dor de cabeça, vômito ou diarréia,

normalizando em até 3 dias.
Ocorrem em organismos muito
intoxicados.
Ao melhorar e organizar o biocampo,
há um efeito cadeia de melhoria
celular, resposta química e também
reflexo no campo emocional.
Ajuda a manter o equilíbrio dinâmico
favorecendo a homeostasia.

Você sabe o que é biocampo??
Longe de ser apenas uma teoria,
te
eoria, o biocampo,
biocam
ass realizados desde
d
tema de estudos e pesquisas
p
por vá
muito tempo em vários países,
vários
cientistas, hoje é considerado um fator
determinante da saúde no indivíduo. Existe um
campo eletromagnético de fraca intensidade
produzido por todos os seres vivos. Este campo
é o que chamamos de "energia vital" e seria um
campo biológico que interage com o meio
próximo e que pode ser o ponto de partida para
a convergência entre as perspectivas ocidental –
mecanicista e adepta da visão fragmentada do
ser humano - e oriental – que interpreta um ser
humano como indivisível em corpo, mente e
espírito - na medicina.

Esse
campo
biológico
de
"corpo
eletromagnético" é classificado como um
campo ultra fraco de ondas estacionárias
que constituem a anatomia energética,
incluindo-se aí os chacras e os meridianos
de acupuntura, definindo-o como um
fator básico para a vida.
A função do biocampo seria a de
integração, ou seja, ele controla a
bioquímica e a fisiologia do organismo e
promove, através do eletro magnetismo, a
integração entre as partes.Quando o
organismo interage com objetos ou
campos, estes objetos irradiam frequências
ressonantes eletromagnéticas de uma
forma bem peculiar, e quando trazidos
para dentro de um organismo ocorre uma
interação entre suas frequências e as do
campo biológico deste organismo, o que
gera múltiplas reações, organizando ou
desorganizando o biocampo No segundo
caso teríamos como resultado uma grande
variedade de doenças de toda ordem,
principalmente as de origem psíquicas.

A
aplicação
dos
nossos
produtos
Bioenergéticos,
possuem
campos
eletromagnéticos e tem trazido resultados
positivos, com a ajuda dos sais minerais
naturais energizados, permite ajudar o
organismo como a regeneração de tecidos
mais delicados, a formação de tecido ósseo, a
redução de dores em pacientes crônicos, o
fortalecimento do sistema imunológico e
melhoras psicofisiológicas, também promete
grandes avanços no tratamento do mal
de Parkinson, AIDS e câncer.
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