Τα προϊόντα της εταιρείας μας που σας παρουσιάζουμε, είναι επιλεγμένα με αυστηρά
επιστημονικά δεδομένα και μοναδικό κριτήριο την προσφορά αποτελεσματικής, αξιόπιστης και
ασφαλούς βοήθειας στον άνθρωπο, σε συνδυασμό με τις καλύτερες τιμές για να είναι προσιτά σε
όλους.
Πρόκειται για καθαρά ιατροτεχνολογικά προϊόντα και η αντιπροσώπευση και η προτεινόμενη
χρήση τους από την εταιρεία μας, που διαθέτει το κατάλληλο ιατρικό επιστημονικό υπόβαθρο,
παρέχουν και εξασφαλίζουν τη μέγιστη βοήθεια στον έχοντα την ανάγκη τους, με πλήρη
ασφάλεια, απόλυτη αποτελεσματικότητα, κατόπιν αυστηρής επιλογής από το ιατρικό δυναμικό
μας, του πλέον εξειδικευμένου προϊόντος για το κάθε αντίστοιχο και ειδικό ιατρικό πρόβλημα.
Τα προϊόντα μας είναι αυθεντικά, εισαγόμενα από το εξωτερικό, πιστοποιημένα, χωρίς καμία
επέμβαση από την εταιρεία μας ώστε να μην απολέσουν ούτε κατ’ ελάχιστον την ικανότητά τους
και την αποτελεσματική επίδρασή τους στον ανθρώπινο οργανισμό, (διότι ακόμα και μικρή
επέμβαση από τους μη έχοντες γνώση των επιστημονικών προδιαγραφών, είναι ικανή να
αλλοιώσει το προϊόν και να το καταστήσει αναποτελεσματικό).
Ας σημειώσουμε, ότι όλα τα προϊόντα που σας προσφέρουμε είναι κατασκευασμένα με
εξειδικευμένες προδιαγραφές, από ειδικές μεγάλες εργοστασιακές μονάδες, με πολύπλοκη
διαδικασία παραγωγής, με ειδικό εξοπλισμό σε πολύπλοκα μηχανήματα, κλιβάνους κλπ. και
αυστηρά κριτήρια πιστότητος, που χρησιμοποιούν εξειδικευμένη nanosciense τεχνογνωσία,
τεκμηριωμένη από επιστημονικές μελέτες Πανεπιστημίων των ΗΠΑ, Ρωσίας, Κίνας, Ιαπωνίας,
Αγγλίας, Αυστραλίας, Γερμανίας κλπ. και ευρέως χρησιμοποιούμενα σε ΗΠΑ, Αυστραλία, Ρωσία,
Ιαπωνία, Κίνα, Αγγλία, Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, και σε πάρα πολλές άλλες χώρες.
Για να αποφύγετε απομιμήσεις, αντιγραφές και λανθασμένες επιλογές, και για να αποκομίσετε
χαμηλές τιμές, αξιοπιστία, αυθεντικότητα, αποτελεσματικότητα και ασφάλεια για την ανθρώπινη
υγεία, επικοινωνήστε χωρίς δισταγμό μαζί μας.
Με την προτροπή και ενθάρρυνσή σας για άμεση επικοινωνία με το έμπειρο και εξειδικευμένο
ιατρικό προσωπικό της εταιρείας μας, σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα μας και σας
ευχαριστούμε για την μέχρι σήμερα κρατούσα αμοιβαία εμπιστοσύνη και εποικοδομητική
συνεργασία μας.
Η σωστή χρήση και περιποίηση των προϊόντων μας σύμφωνα με τις οδηγίες που σας προτείνουμε,
θα διατηρήσει τα προϊόντα συνεχώς ενεργά για μεγάλο χρονικό διάστημα.

NanoFIR Magnetic Products - Leonil Hellas Ltd

1

Οδηγίες Πλυσίματος ‐ Συντήρησης:
Πλύσιμο μόνο στο χέρι με κρύο ή χλιαρό νερό (30⁰ C) και με μαλακό σαπούνι, χωρίς χλώριο και μαλακτικό. Όχι
στεγνωτήριο. Όχι σιδέρωμα. Τα γυναικεία εσώρουχα και τα ανδρικά America Vakoou συνιστάται να φοριούνται
πάνω από ένα λεπτό βαμβακερό εσώρουχο. Επίσης οι ζώνες, υποστηρικτικά, T‐shirts, A‐shirts, τα γιλέκα, οι
πυτζάμες και οι φόρμες να φοριούνται πάνω από μια λεπτή βαμβακερή φανέλα για να μην λερώνονται.

Σας παραθέτουμε κατωτέρω τα πιστοποιητικά της εταιρείας μας για τα ως άνω προϊόντα.

Σερέτης Λεωνίδας, Οδοντίατρος
Σερέτης Ηλίας, Πτυχιούχος Επιστήμης των Υλικών (ειδίκευση στα βιο‐ιατροτεχνολογικά)
Σερέτης Ιωάννης, Ιατρός ‐ Δερματολόγος (Ass. Proff. HARVARD UNIVERSITY)
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