Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα NanoFIR Magnetic
προϊόντα μας. Γιατί να τα επιλέξετε;

Επιστημονική τεκμηρίωση
Από τι είναι κατασκευασμένα τα NanoFIR Magnetic προϊόντα μας;
Είναι κατασκευασμένα από ceramic ίνες που καλούνται “Tourmaline Fibre”. Τα
ceramic υλικά που “εκπέμπουν” FIR, τα ονομάζουμε κοινώς bio‐ceramic. Τα bio‐
ceramic είναι ανάμειξη από πολλά διαφορετικά είδη κεραμικών υλικών με ορυκτά
οξείδια, όπως π.χ. με οξείδιο του πυριτίου (SiO2), οξείδιο του αλουμινίου (AI2O2),
οξείδιο του μαγνησίου κλπ. Όλο το περιεχόμενο του μείγματος θερμαίνεται
ταχέως στους 1600 βαθμούς Κελσίου για να σχηματισθεί το FIR “εκπέμπων” ceramic
υλικό. Αμέσως μετά, με ταχεία ψύξη, δημιουργείται το ελεύθερο μολύβδου bio‐
ceramic υλικό με FIR “εκπέμπουσες” ιδιότητες.

Ποιά είναι τα μοναδικά πλεονεκτήματα των NanoFIR Magnetic προϊόντων;
Με την ως άνω διαδικασία τα bio‐ceramic υλικά, με ειδική επεξεργασία,
διαχωρίζονται σε μικροσωματίδια μεγέθους κλίμακας nano, και στην συνέχεια
εμποτίζονται σε polypropylene, περατούμενη έτσι η διαδικασία σχηματισμού
εμποτισμένων ινών. Οι ίνες στην συνέχεια τεντώνονται, στρίβονται, επεξεργάζονται
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και δημιουργούνται διάφοροι τύποι που χρησιμοποιούνται (ο κάθε τύπος) στις
διάφορες ανάγκες που αναλογούν στο κάθε προϊόν ξεχωριστά. Με τις διαφορετικές
διαδικασίες εμβάπτισης, εμποτισμού και επικάλυψης τα σωματίδια παραμένουν
εγκλωβισμένα εντός των ινών και είναι πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατο να
αποσπαστούν με τα σταδιακά πλυσίματα. Επειδή τα bio‐ceramic σωματίδια είναι σε
κλίμακα nano, δηλ. είναι απειροελάχιστα σε μέγεθος, παραμένουν σταθερά
ενσωματωμένα εντός των ινών, αδιάφορο πόσο λεπτές είναι οι ίνες.
Πώς τα NanoFIR Magnetic προϊόντα μας δρουν ευεργετικά στο ανθρώπινο σώμα;
Ένας από τους λόγους που τα FIR προϊόντα μας έχουν ευεργετικά αποτελέσματα σε
μία μεγάλη γκάμα παθήσεων και καταστάσεων, είναι διότι η ακτινοβολία μπορεί να
διεισδύσει στο δέρμα και στους υποκείμενους ιστούς. Όταν η ακτινοβολία
διεισδύει και διαπερνά το δέρμα, έρχεται σε επαφή με τις πρωτεΐνες, το κολλαγόνο
και τα λιπίδια. Μέσω τις διεγέρσεως, δια των μικροδονήσεων που προκαλεί η
ανακλούμενη ακτινοβολία, δημιουργείται θερμότητα και αύξηση της θερμοκρασίας
κάτω από το δέρμα. Τοιουτοτρόπως προκαλείται διαστολή των αιμοφόρων αγγείων
που προάγει την κυκλοφορία του αίματος, αυξάνει την αιματική ροή, η οποία
προσφέρει ευεργετική επίδραση στην δυσκαμψία των νευρομυϊκών ινών και τις
καταπονήσεις των αρθρώσεων. Η FIR ακτινοβολία προκαλεί μία θερμαντική δράση
(ζεστασιά), η οποία προξενεί διάταση των τριχοειδών αγγείων, αυξάνοντας την
αιματική ροή στην προσβεβλημένη περιοχή του σώματος. Η ηυξημένη αυτή
αιματική ροή βοηθάει στην αποβολή των τοξινών, του γαλακτικού οξέως που
προκαλούν την δυσκαμψία και την δυσφορία. Η εναπόθεση τοξινών σε έναν υγιή
οργανισμό μπορεί να μπλοκάρει την φυσιολογική κυκλοφορία του αίματος και να
βλάψει την φυσιολογική λειτουργία των κυττάρων. Δρουν στα λιποκύτταρα,
αυξάνουν τις καύσεις, μειώνουν τον όγκο τους, ελλατώνουν το περιττό λίπος και
συμβάλλουν στην μείωση του περιττού βάρους. Όταν τα κύματα της FIR
ακτινοβολίας ανακλώνται με την εφαρμογή των προϊόντων μας, τα μόρια του
ύδατος που εμπεριέχουν τις τοξίνες, αρχίζουν τις μικροδονήσεις. Αυτές οι
μικροδονήσεις χαλαρώνουν τους ιοντικούς δεσμούς που συγκρατούν τα μόρια του
ύδατος. Καθώς συντελείται o ιονισμός και η ενεργοποίηση των μορίων του ύδατος,
τα ενθυλακωμένα εντός των μορίων του ύδατος τοξικές πτητικές ουσίες και λοιπά
τοξικά στερεά συστατικά, απελευθερώνονται και αποβάλλονται και έτσι επέρχεται
αναζωογόνηση του ανθρωπίνου οργανισμού. Το ανθρώπινο σώμα περιέχει ύδωρ σε
ποσοστό μεγαλύτερο του 70%. Επομένως η επίδραση αυτή της FIR ακτινοβολίας στο
ύδωρ, έχει μεγάλη θετική απήχηση στον καθαρισμό και την κυκλοφορία του
αίματος και κατ’ επέκταση στην υγεία του ανθρώπινου οργανισμού. Για τον λόγο
αυτό, με την χρήση των προϊόντων μας, συνιστάται η πρόσληψη ικανοποιητικής
ποσότητας ποσίμου ύδατος σε καθημερινή βάση και ισόποσα καθ΄όλη τη διάρκεια
της ημέρας.
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Τι είναι τα μαγνητικά υλικά στα NanoFIR Magnetic προϊόντα μας;
Μαγνήτες: Οι μαγνήτες μας είναι σπάνιοι βιο‐γεωμαγνήτες, Neodynium‐iron‐boron
(NeFeB)
Τα πλεονεκτήματα των σπάνιων βιο‐γεωμαγνητών μας:
Αυτοί οι σπάνιοι βιο‐γεωμαγνήτες είναι 50 φορές πιο ισχυροί από τους
περισσότερους άλλους βιο‐μαγνήτες που είναι διαθέσιμοι σήμερα στην αγορά. Το
αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερη διαπερατότητα στους εν τω βάθει ιστούς και
γρηγορότερη ανακούφιση από τον πόνο. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για να
υπάρχει θετική επουλωτική δράση στον κυτταρικό ιστό. Η δύναμη των σπανίων βιο‐
γεωμαγνητών μας παρέχει την δυνατότητα της αποτελεσματικής δράσης σε πολλές
παθολογικές καταστάσεις, πού δεν έχουν την ικανότητα αυτή οι συνηθισμένοι βιο‐
μαγνήτες, δηλ. ένας πολύ σημαντικός παράγων που πρέπει να λαμβάνουμε
υπ΄όψιν, όταν επιλέγουμε Nanobionic FIR Magnetic προϊόντα.

Από μελέτες σε ΗΠΑ, NASA, Ιαπωνία, Κίνα (Κινέζικη Παραδοσιακή Ιατρική), των
NanoFIR Magnetic προϊόντων
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Βοηθούν στη μείωση της απώλειας θερμικής ενέργειας και στην ελάττωση
της κακοδιαθεσίας και καταβολής δυνάμεων
Βοηθούν την ισορροπία του σώματος, μειώνουν την αστάθεια, προάγουν
την καλή διάθεση και συνεισφέρουν στην καθολική υγεία του οργανισμού
Απαλύνουν και ανακουφίζουν από τον πόνο, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα
προϊόντα στις περιοχές που πάσχουν
Βελτιώνουν την λειτουργία του ήπατος και της καρδιάς. Ομαλοποιούν και
ρυθμίζουν την αρτηριακή πίεση
Αυξάνουν το ενεργειακό επίπεδο και την κυκλοφορία του αίματος
Βελτιώνουν τη νεφρική λειτουργία, ακοή, μνήμη και την πνευματική
διαύγεια
Εναρμονίζουν τις εγκεφαλικές λειτουργίες, μειώνουν το άγχος και το φόβο
Χρησιμοποιούνται ως ενεργειακό φίλτρο ή ασπίδα, στην ατμοσφαιρική
μόλυνση και στην ατονία που προκαλείται από την περιβαλλοντική
επιβάρυνση και την έντονη εργασιακή και κοινωνική δραστηριότητα
Προλαμβάνουν λιποθυμικά επεισόδια, φαινόμενα αστάθειας και
ανακουφίζουν από την “τάση” και την κεφαλαλγία
Καταπραΰνουν τον εκνευρισμό, αυξάνουν την οξυγόνωση του εγκεφάλου,
βελτιώνουν την ποιότητα του ύπνου, καταπολεμούν την αϋπνία
Μειώνουν τον όγκο του κυτταρολιπώδους ιστού και συντελούν στην αύξηση
των καύσεων των λιπαρών οξέων και την απώλεια του περιττού βάρους
(“κυτταρίτις”, κοιλιακή χώρα, μηροί, γλουτοί)
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Μειώνουν τα επίπεδα γαλακτικού οξέως, αποβάλλουν τοξίνες και λιπαρά
οξέα από τον οργανισμό, συμβάλλουν στην δέσμευση και εξουδετέρωση
των ελευθέρων ριζών
Βελτίωση της αναπνευστικής πνευμονικής λειτουργίας, αύξηση της
διαπίδυσης οξυγόνου από τις κυψελίδες στα ερυθροκύτταρα και
εμπλουτισμός τους σε οξυγόνο, με αποτέλεσμα την αύξηση της οξυγόνωσης
του εγκεφαλικού, του μυϊκού, του οστίτη και του νευρικού ιστού, με
επακόλουθο την προαγωγή και επιτάχυνση της αναγέννησης των ιστών και
της επούλωσής τους.

Λειτουργίες του Tourmaline υλικού των NanoFIR Magnetic προϊόντων
Το Tourmaline είναι βραβευμένο, πολύτιμο, εξαιρετικής ποιότητος, αξιόπιστο και
δοκιμασμένο FIR υλικό. Έχει δύο μοναδικές χαρακτηριστικές ιδιότητες για τον
ανθρώπινο οργανισμό: το πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο και την θερμική δράση. Έχει
επίσης την ιδιότητα α. της ανακλάσεως της FIR ακτινοβολίας σε μήκος κύματος 4‐
14 microns, που είναι γνωστή ως
“φώς της ζωής” και βελτιώνει την
μικροκυκλοφορία και β. της εκπομπής αρνητικών ιόντων γνωστή ως “air vitamin”.
Το Tourmaline έχει ένα θετικό και ένα αρνητικό ηλεκτρόδιο. Χρησιμεύει στην
βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος, μείωση του stress, αυξάνει την πνευματική
εγρήγορση και ενδυναμώνει την λειτουργικότητα του ανοσοβιολογικού
συστήματος. Χρήσιμο στην ενεργοποίηση και ισορρόπηση του μεταβολισμού, στην
ομαλοποίηση του ενδοκρινολογικού συστήματος, στην αυτορρύθμιση του
κεντρικού και αυτόνομου νευρικού συστήματος, στην ρύθμιση των λειτουργιών των
κυττάρων του φλοιού του εγκεφάλου, στην ρύθμιση του μυοσκελετικού και
περιφερικού νευρικού ιστού και στην ρύθμιση των λειτουργιών διαφόρων οργάνων
όπως καρδιάς, εγκεφάλου, νεφρών, ήπατος, παγκρέατος κλπ. Ρυθμίζει τον
καρδιακό ρυθμό, την κυκλοφορία του αίματος και ιδιαίτερα την μικροκυκλοφορία.

Δράσεις της FIR ακτινοβολίας
Διαστέλλει τα τριχοειδή αγγεία, αυξάνει την κυκλοφορία του αίματος, αυξάνει την
οξυγόνωση, την ομαλή ροή και ταχύτητα των ερυθροκυττάρων, βελτιώνει τις
αυτόνομες λειτουργίες του νευρικού συστήματος, μειώνει τα λιπαρά οξέα,
αποβάλλει το γαλακτικό οξύ, αποδομεί τις τοξίνες, αυξάνει την ανταλλαγή των
θρεπτικών ουσιών μεταξύ του αίματος και των ιστών, αδρανοποιεί παθογόνους
μικροοργανισμούς όπως μικρόβια, ιούς, μύκητες και παράσιτα και επιβραδύνει την
ανάπτυξη των βακτηρίων. Συμβάλλει στην ομοιοστασία του οργανισμού, στην
βελτίωση του μεταβολισμού, ομαλοποιεί το ενδοκρινολογικό σύστημα και ενισχύει
το ανοσοβιολογικό σύστημα. Το εύρος εκπομπής της υπερύθρου ακτινοβολίας είναι
αβλαβές, ασφαλές, χωρίς καμία ανεπιθύμητη ενέργεια, με ευεργετική δράση στους
ιστούς και τον εγκέφαλο και για τον λόγο αυτό χρησιμοποιείται σε ειδικές λάμπες
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που εκπέμπουν υπέρυθρο “ζωτικό φώς” ή “ακτίνες ζωής” στις θερμοκοιτίδες, για
την ομαλή διαδικασία ανάπτυξης και την πρόληψη των αλλοιώσεων των κυττάρων
του κεντρικού νευρικού συστήματος και των λοιπών ζωτικών οργάνων του
οργανισμού, στα πρόωρα νεογνά.

Δράσεις των βιο‐γεωμαγνητών
Η διαδερμική διείσδυση της βιο‐γεωμαγνητικής ενέργειας στους ιστούς, διεγείρει
τα κύτταρα των ιστών, αυξάνει την αιματική ροή και την παροχή οξυγόνου, αυξάνει
την οξυγόνωση των ερυθροκυττάρων και του εγκεφαλικού ιστού, έχει ανασταλτική
δράση στη συσσώρευση των αιμοπεταλίων με προληπτική ευεργετική επίδραση
στα θρομβωτικά και ισχαιμικά επεισόδια, προάγει την αναζωογόνηση των
κυττάρων, δρα ως αποιδηματικός παράγων, ανακουφίζει από τον πόνο, επιταχύνει
την επουλωτική διαδικασία και βελτιώνει το ανοσοβιολογικό σύστημα και
δημιουργεί ομοιοστασία στον οργανισμό και τους ιστούς. Ο συνδυασμός με τα FIR
υλικά επιδρά στον μεταβολισμό, αυξάνει τις καύσεις του κυτταρολιπώδους ιστού,
μειώνει τον όγκο των λιποκυττάρων, βελτιώνει την “κυτταρίτιδα”, συντελεί στην
μείωση του περιττού βάρους του σώματος και ομαλοποιεί τα επίπεδα του
σακχάρου και της χοληστερόλης.

Οφέλη από τα αρνητικά ιόντα
Τα αρνητικά ιόντα είναι πολύ σημαντικά και παίζουν τον κύριο ρόλο στην διεργασία
αποτοξίνωσης του οργανισμού. Παρέχουν τον ασφαλέστερο και πλέον
αποτελεσματικό τρόπο για την αποτοξίνωση, την εξουδετέρωση των ελευθέρων
ριζών και την διατήρηση της καλής υγείας. Είναι ο απλούστερος τρόπος, χωρίς
καμία ανεπιθύμητη δράση, αποτελεσματικός και ο καλύτερος όλων. Τα κύρια
πλεονεκτήματα των αρνητικών ιόντων, για τον ανθρώπινο οργανισμό,
περιλαμβάνουν τον καθαρισμό του αιματικού ιστού (αποβολή τοξινών,
εξουδετέρωση ελευθέρων ριζών), βελτίωση της λειτουργίας του μυοκαρδίου,
τόνωση του ανοσοβιολογικού συστήματος, ενεργοποίηση των κυττάρων όλων των
οργάνων, ρύθμιση του αυτόνομου νευρικού συστήματος.

Έλεγχος με κλινικές δοκιμασίες και συγκριτικά test
Τα ευεργετικά αποτελέσματα των προϊόντων μας, που αναφέρθηκαν πιο πάνω
(αλλά και τα αναφερόμενα σε κάθε ένα προϊόν ξεχωριστά), έχουν αποδειχθεί με
κλινικές μελέτες και συγκριτικά test και είναι σημασμένα με διεθνή standard για
κλινικές δοκιμασίες: CNACL. Τα προϊόντα μας έχουν τα διεθνή πιστοποιητικά
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κριτηρίων ποιότητας:

ISO9001:2000, CE, TUV, Gost‐R, IQNet, SGS,

Oeko‐Tex.

Για λεπτομερείς γενικές και ειδικές πληροφορίες για την χρήση των προϊόντων, αναφορές σχετικές με τη δράση
τους, βιβλιογραφικές παραπομπές και άρθρα, και για περισσότερα επιστημονικά στοιχεία ενημερωθείτε από
την ηλεκτρονική μας ιστοσελίδα:

E‐shop: www.leonil.gr

, email: leonil@leonil.gr

Τα προϊόντα μας έχουν διεθνή πιστοποίηση.
.
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