Recentemente lançamos os novos dispositivos Dianel-51xx da 5ª geração e já
obtivemos muito feedback positivo do mercado local e do exterior.
O novo Software é o "D2", e pode ser utilizado nos equipamentos anteriores 22S
Pro, com a aquisição do up-grade de software. A nova linha 51-XX, possui agora 4
modelos de Equipamento.

Dianel 2.0, com tecnologia Oberon e Mora-Terapia, é um sistema
inteligente composto por um hardware com 3 sensores, e um
software de inteligência artificial, para avaliar o estado dos orgãos,
fisiologia e da saúde, criar um programa individual de reabilitação
baseado em naturopatia, e efectuar reequilibrios energéticos através
de Bioresonância.
Em poucos minutos, avalia os sistemas fisiológico com um catálogo
de mais de 1.000 orgãos e perspectivas, através da comparação com
padrões prédefinidos mediante estudos formais no que é uma das
tecnologias mais antigas na área da Bioresonância para avaliar e
reequilibrar a saúde do Corpo e da Mente.
Prático simples e
portátil, permite uma
avaliação detalhada e o
estudo de cada orgão
de entre mais de 1400
perspectivas em
homens, mulheres e
crianças
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Biolaz-Oberon® & Dianel®

Sistemas de Bioresonância, diagnóstico, terapia,
psicofisiologia e testagem objectiva
Dianel-5121 Bio-Resonancia
Sistema de Diagnostico NLS
Biofeedback total e teste
Psicofisiológico para todas as
necessidades da
Medicina Integrativa

Os diagnósticos multifunctionais e
sistemas terapêuticos DIANEL são
utilisados para:
 Fácil e compreensivo check-up
diagnóstico de bioresonância
de todos os orgãos humanos e
detetar doenças, memso em
estados iniciais
 Teste Resonancia Vegetativa
(VRT) de Remédios, Dietas,
Suplementos, homeopatia e
outros produtos para selecionar
os mais efetivos;
 Terapia Energética e influencia
Informacional (Mora-Terapia)
para normalizar a condição
funcional dos orgãos e a
homeostase do corpo como um
todo.
 Produção fácil de remédios
vibracionais individualizados e
efectivos
 Teste Psicofisiológico da saúde
e estado neuro-mental.
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Dianel-5121 caracteristicas
chave:

Sensores Dianel
Melhorados (inductores
magneticos)

2-canais GSR
(Resistência Galvânica
da Pele)

1 modulo Vega-test

Software «Dianel®2.0» (Standard version)

30 grupos de Padrões
na base de “remédios“

Software «Dianel®iON» de testes

Psicofisiológico





Fiabilidade dos
diagnosticos – até 95%
Box Moderna com écran
2.8-polegadas touch
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Algumas das características inovadoras …
A nova Gama de
Equipamentos Hardware
em 4 niveis Dianel 51.XX

Permite uma avaliação integrada dos vários niveis de saúde do Corpo
e Mente, vem com o Novíssimo Software “D2”, serve tambem nos
modelos 22S mais antigos.

Terapias separadas: “Reinforcer” e
“destructor”, para orgãos e Patógenos
Conexão com Aura, Chackras e
Meridianos chineses
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O Software ION Psico-Fisiológico
permite avaliar o nivel de Stress,
bem como a resposta do Corpo e
Mente, base de muitas das
perturbações atuais.

DETALHES TÉCNICOS:
O nosso equipamento é absolutamente seguro. Com a ajuda da máquina Dianel, o
diagnóstico abrangente da triagem de bioresonância de todos os órgãos humanos,
com a capacidade de detectar doenças, mesmo em estágio inicial, e para produzir
efeitos terapêuticos.
Um software de inteligência artificial avalia os dados, elabora e permite testar, soluções
e recomendações terapêuticas e de remédios, para além de dispôr de uma MoraTerapia focal extremamente efectiva para redução do Stress, reforço da imunidade
eliminação de patógenos, tudo agora em opções separadas.
É MÉTODO 100% NÃO-INVASIVO E SEGURO, NÃO CONTRA INDÚSTRIAS !!!
Em comparação com os dispositivos concorrentes, nossas máquinas de
diagnóstico e terapia de bioresonância Dianel-51xx têm,
vantagens importantes:
1. Teste de velocidade - 10 corpos por minuto
2. Compatível com o Windows 10 e outros
3. Banco de dados ampliado e mais espaçoso
4. Uma lista mais detalhada de órgãos, tecidos, células, microorganismos e helmintos até
1000 corpos - verifique os anexos
5. Energo/Informacional: tem um efeito (de frequência informacional) inibidor terapêutico
sobre bactérias, microorganismos e vermes.
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6. Dianel-5122 com 2 câmeras de Biorresonância VRT tem a capacidade de copiar
qualquer droga (BAD) usando energia e informações da transferência de freqüência.
7. Esquemas predefinidos de estudos (corpos), que você pode editar
8. Pesquisa automática de patologias no uso do novo recurso
9. Avaliação automática do estágio do processo patológico na análise (com a ajuda da
entropia e análise NLS)
10. Teste de Vegetomonção Visual e claro de qualquer amostra de remédios pelo módulo
VRT (VEGA TEST)
11. Teste da Aura
12. Teste de Chakras
13. Análise dos Meridianos Medicina tradicional Chinesa

O sistema de diagnóstico e terapia Dianel-51xx é recomendado para:
 Médicos homeopáticos
 Médicos gerais,
 Médicos de família,
 Nutricionistas
 Naturopatas
 Praticantes de medicina complementar e holística,
 Tratamento no resort, em centros de saúde, bem-estar e spa
 Anti-tabagismo
 Adição a Drogas
 Anti-envelhecimento
 Dietas e seleção de regimes de nutrição e suplementos alimentares,
 Avaliação funcional da condição fisiológica, detecção e prevenção de doenças,
melhoria da saúde, bem como controle de tratamento dinâmico.
Desta forma, os sistemas de diagnóstico Dianel-51xx são um instrumento complementar
dos profissionais de saúde que utilizam a abordagem abrangente do nível de saúde do
paciente.
"O que ganho com a compra do equipamento Dianel?"
Você vai ter:
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1. Motivação: a oportunidade de motivar efetivamente seus pacientes ao tratamento por
terapia ou remédios e / ou outros serviços de saúde em seu centro.
2. Melhor eficiência: fácil de detectar a doença e posteriormente tratar o motivo subjacente.
3. Pacientes satisfeitos: Você terá o instrumento para ajudar seus pacientes a se tornarem
realmente saudáveis!
4. Lucro: você aumentará o seu serviço para os pacientes porque eles retornarão para
novos procedimentos.
5. Desenvolvimento de negócios: pacientes satisfeitos recomendarão seus serviços de
saúde seus parentes, vizinhos e amigos. É necessário abrir novos gabinetes e centros
médicos.

"É realmente possível ?!"
É realmente possível porque o Complexo de Diagnóstico de Biorresonância "Dianel®"
possui uma ampla gama de funcionalidades:
1. Teste rápido até 1000 diferentes áreas do corpo no órgão, células e nível cromossômico
2. Visualização da condição funcional facilmente compreensível para um paciente;
3. Alta precisãode diagnóstico dos testes com o maior conforto para o paciente
4. Confirmação de um possível diagnóstico no nível órgão, cromossomo e bioquímica
5. Influência da Energia Informacional (função Mora-Terapia) para a normalização da
condição do órgão
6. Anti-Microorganismo e Anti-helmintos, terapia com Ant-virus. Influência de frequência
com visualização de efeito;
7. Produzir ou Copiar Remédios Energéticos/Vibracionais de qualquer remédio que o
paciente queira usar, atravésda Câmara de Biorresonância do dispositivo Dianel
8. Teste de Resonância Vegetativa(VRT) das amostras de remédios pela Câmara de
Biorresonância.
9. Programa de melhoria da saúde com maior eficácia com base em ondas individuais do
paciente.
10. Historial clinico: fichas de pacientes, relatórios automáticos detalhados, impressões de
cortes corporais.
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Toda essa ampla funcionalidade é implementada em um único dispositivo barato Dianel5122, com o tamanho de um kit portátil e o melhor suporte técnico!

“Por que razão é ter duas câmeras ópticas como no dispositivo profissional Dianel5122?"
Chamamos essas câmeras VRT-module (Teste de Ressonância Vegetativa).
Dois módulos VRT são necessários para a transferência de características de EnegyFrequência Informacional-Freqüência de medicamento / remédio
 no 1º módulo VRT para matriz neutra (água, álcool, açúcar de leite, óleo /
parafina)
 no 2º módulo VRT. Então, copiamos as características do remédio externo /
medicamento ou substância.
A cópia é possível no modo direto ou em modo invertido.

Âmbito do enfoque terapêutico:

Os sistemas DIANEL foram desenvovidos para enfrentar os desafios médicos mais difíceis de
um terapeuta hoje, em particular, as chamadas "doenças da civilização":
• obesidade,
• insônia,
• infertilidade,
• disfunção erétil,
• transtornos de ansiedade,
• depressão,
• vícios indesejáveis (tabagismo, álcool, dependência de drogas e jogos de azar),
• infecções parasitárias,
• dores crônicas de várias naturezas,
• doenças da osteocondrose articular e da coluna entre outras.
Uma vez que essas doenças são causadas por múltiplos fatores:
fatores ambientais
fatores genéticos,
fatores mentais
fatores fisiológicos,
fatores de estilo de vida
fatores nutricionais
Uma estratégia abrangente e multifacetada é vital para o desenvolvimento de um programa de
bem-estar personalizado para cada paciente.
As possibilidades consideráveis de diagnóstico dos sistemas "Dianel®" permitem a
implementação de uma abordagem integrativa (complementar) nos cuidados de saúde, levando
em consideração a condição funcional de todos os órgãos, homeostase, condição fisiológica e
emocional do paciente.
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Tratamento de Adições:
Como substância podemos aconselhar:
• Tabaco e misturas para fumar (especiarias), misturas para shisha;
• Medicamentos psicotrópicos;
• Qualquer droga que o paciente use e que deseje se livrar do vício em drogas.

Para livrar-se de algum vício - é necessário preparar spectronosode em modo invertido.
Em seguida, paciente toma este espectrónosódio (bolas de açúcar do leite, gotas de água
ou álcool ou através de massagem com óleo, ou aplicação de parafina) e o spectronosodio
carregado melhora suas próprias freqüências e torna a homoeostase do paciente mais
equilibrada e saudável.
Assim, somente com de 2 módulos VRT é possível a cópia de remédio externo, un
medicamento ou substância, para a matriz neutra em modo direto ou invertido,
e como cortesia, 2 módulos de módulos VRT possuem todas as funções disponíveis em 1
módulo VRT, a máquina Dianel.
Quando a máquina Dianel possui 1 módulo VRT - podemos trabalhar e carregar matriz
usando apenas base de dados do software Dianel-2.
1 módulo VRT tem dois regimes de trabalho - Escrita e Leitura.
O módulo VRT no modo de ESCRITA permite:
Usando a máquina Dianel, você pode carregar a condição do próprio órgão, que foi
medida pelo dispositivo, para a matriz neutra que faz o spectronosode;
Você pode carregar qualquer padrão da base de dados do software Dianel-2 em modo
direto ou invertido para o spectronosodio;
O módulo VRT no modo LEITURA permite:
Pode testar qualquer remédio / medicamento ou substância e ver sua influência no
órgão. Esta opção permite selecionar o medicamento mais eficaz para proteger ou tratar
patologias ou distúrbios no órgão.
O modo de leitura pode ser usado com as amostras de alimentos, minerais, pedras para
recomendação para paciente: útil e eficaz ou não.
Usando a função de análise comparativa do software Dianel-2, podemos comparar o
órgão com o órgão original após a influência do remédio,
O software calcula variações como o aumento ou diminuição da área patológica em XX%,
fortalecimento/enfraquecimento das reações compensatórias em XX%.
Os resultados da Análise Comparativa motivam o paciente a começar a usar o programa
recomendado de melhoria da saúde.
Se você nos informar a área de sua prática, recomendaremos uma de nossas máquinas
de Diagnóstico de Biorresonância NLS
que será totalmente adequada para seus próprios propósitos.

PERGUNTE-NOS SOBRE AS CONDIÇÕES DE VENDA, ALUGUER
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&
Up Grade de Equipamento !!!
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