BIOSCEM

CONVIEŢUIEŞTE ÎN ARMONIE CU
UNDELE ELECTROMAGNETICE

vitalitate & protecţie

– acasă, la birou sau în călătorie –

BIOCOMPATIBILITATE
ELECTROMAGNETICĂ
cu

De ce să alegi un CMO:
Compensează efectele biologice ale undelor
electromagnetice generate de: semnale GSM, Wi-Fi,
Bluetooth, reţele electrice, dispozitive electronice etc;
Eficienţă dovedită prin cei peste 10 ani de studii şi
experimente ştiinţifice efectuate în prestigioase
instituţii de cercetare internaţionale;
Funcţionează fără baterie şi nu crează perturbaţii
electromagnetice care să afecteze funcţionarea
dispozitivelor electrice sau electronice;
Produs în Franţa sub licenţa companiei ComoSystems.

DISPOZITIVE

CMO

Oscilatoare Magnetice de Compensare

Notă: Dispozitivele CMO nu sunt dispozitive medicale şi nu pot substitui
consultul sau tratamentele medicale.

Mai multe informaţii despre dispozitivele CMO puteţi găsi la:

www.protectie-electromagnetica.ro
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Oscilatorul Magnetic de Compensare – CMO
La începutul anilor '90, cercetătorul
Maurice Fillion-Robin, împreună cu un
grup de prestigioşi oameni de ştiinţă din
diferite ţări, a înfiinţat Centrul de Biofizică
Electromagnetică
Tecnolab Research
Fabricat în Franţa
Center, Franţa. De-a lungul a peste 10 ani
de cercetări, aici s-a perfecţionat tehnologia CMO
(Compensating Magnetic Oscillator – Oscilator Magnetic
de Compensare).
Fiecare CMO conţine o soluţie microcristalină, care
activată de câmpurile electromagnetice artificiale din
mediul ambiant generează un semnal de compensare a
efectelor biologice nocive datorate acestor câmpuri.
Acest semnal asigură o biocompatibilitate electromagnetică a organismelor vii.
Compania ComoSystems a fost înfiinţată în anul 2003,
pentru a pune la dispoziţia publicului larg dispozitivele
CMO. Dintre colaboratorii ştiinţifici ai ComoSystems
amintim: Madeleine Bastide, B.J. Youbicier-Simo –
Franţa; Vladimir Binhi, Yuri Grigoriev – Rusia; Gérard
Hyland, Derek Clements-Croome – Marea Britanie; Reba
Goodman, Martin Blank – USA.

Studii ştiinţifice
Rezumatul principalelor experimente ştiinţifice
ce dovedesc eficacitatea dispozitivelor CMO:
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Grup de control

HARMONY CMO MF04

Con de 6 cm înălţime
Sferă de protecţie
cu raza de 5,5 m

• protecţie globală a casei / biroului
• semnale Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth
• telefoane fără fir DECT
• antene de telefonie mobilă
• reţele electrice 110 V – 400 KV
• perturbări geomagnetice

TRAVELLER CMO TR25
• versiunea portabilă a
CMO MF04 HARMONY
• asigură o protecţie
personală şi portabilă în deplasări
Disc de 6,5 cm diametru
Sferă de protecţie cu raza de 2 m

EASYCALL CMO MP23
• telefoane mobile
• smartphone, tablete
• telefoane fără fir DECT
Pastilă adezivă
de 2,5 cm diametru

PCZONE CMO PC15
• laptopuri, tablete
• calculatoare de birou
• ecrane LCD
Pastilă adezivă de 6 cm lungime

Grup expus
400

Expus şi protejat cu CMO

SAFEKID CMO JV21
• semnale GSM, 3G, 4G
Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth

300

200

Pastilă de 3 cm lungime,
încorporată într-o brăţară
de 6 cm diametru

100

ACTH

ADN Mortalitate Calciu Neuro- Monocite Cortico- Melatoembrionară
geneză
steron nină

IgG

Gama completă CMO se găseşte la: www.bioscem.ro

