ЕНЕРГО-БАЛАНСИРАЩА ГРИВНА EFX
Повишава баланса и силата на тялото.
Увеличава гъвкавостта и подвижността.
Подобрява концентрацията и изостря
вниманието.
Повишава тонуса на организма.
Освобождава от стреса и напрежението.
Съкращава времето за възстановяване.
Намалява дискомфорта при пътуване.
Подпомага нормализирането на кръвното
налягане.
Премахва натрупаната негативна енергия.
Предразполага към спокоен сън.
Настройте тялото си с положителни честоти инаблюдавайте как ще се подобри
представянето Ви във всяка една дейност!
EFX Performance Inc., California, USA произвежда продукти, в които са заложени наймодерните технологии – положително заредени холограми.
Тези енергийни продукти навлизат стремително на много пазари – вече в повече от
30 държави по целия свят. Green Master има удоволствието да Ви представи първи в
България част от колекцията енерго-балансиращи гривни EFX.

Какво представлява енерго-балансиращата гривна EFX?
Енерго-балансиращата гривна EFX е изработена от еластичен материал, който
се разтяга лесно около ръката – 100% хирургичен клас силикон. В нея са вградени две
холограми, създадени по специална технология.
Холограмите са направени от материал, наречен майлар (mylar). Това е специален
полиестерен филм, създаден през 50-те години на миналия век.
Повечето хора го свързват с метализираните балони, които също са изработени от
него. Този материал се отличава с изключителна здравина и еластичност,
което позволява на гривната да се мокри и измива.

Как действа енерго-балансиращата гривна EFX?
Модерното общество е създало хиляди електрически и електронни уреди и играчки,
които да направят живота ни по-лек.
Тези продукти –телевизори, радиа, микровълнови фурни, скенери, безжичен интернет и
мобилни телефони – създават така наречения електро смог.
Човешкото тяло има своя биоелектроенергия, която всъщност движи всички

процеси в него - включително и биенето на сърцето
– чрез биоелектронни сигнали. Но, както усещаме
смущенията в радио сигнала, когато наблизо има друг
източник на подобни радио вълни, така и електро
смогът създавасмущения в биополето на хората.
EFX продуктите с холограми съдържат повече
от 100 алгоритъма и честоти, които помагат на
човешкото тяло да филтрира този „бомбандиращ“
го електро смог от околната среда и му осигуряват
нормално функциониране.

Какви са предимствата за хората, които носят енерго-балансираща
гривна EFX?
Енерго-балансиращата гривна EFX е създадена първоначално за спортисти с
цел да подобри тяхното представяне чрез повишаване на гъвкавостта, силата,
издръжливостта и баланса на тялото им. Както всички продути с невероятни
резултати, тя придобива популярност и става незаменим енергиен аксесоар за хората
от всички сфери на обществения живот.
Иновативната технология е предназначена да взаимодейства с енергийното поле
на тялото и да подпомага клетките да функционират със своя пълен капацитет.
Честотите, вградени в холограмите взаимодействат положително с енергийния поток
на тялото – подпомагат положителните иотблъскват отрицателните честоти от
околната среда.
Вградените холограми вибрират с честотата на Вашето енергийно поле, зареждат
Ви с положителна енерия, повишават Вашия тонус.
Революционната технология променя начина, по който хората живеят, работят и
спортуват. В резултат от дългогодишни проучвания в областта на холограмните
технологии, гривната е създадена така, че да подпомага нормализирането на кръвното
налягане и да предразполага към спокоен сън. Енерго-балансиращата гривна EFX
е подходящa, както за хора подложени на силно физическо натоварване, така и за
такива, които са с предимно психическо натоварване в ежедневието си. Тя намалява
стреса и напрежението и съкращава времето за възстановяване.
Изключително подходяща е и за хората, чиято работа е свързана с много пътувания
– намалява дискомфорта при честата смяна на часовите пояси и сезоните, а също
така премахва натрупаната негативна енергия.
Подходяща е и за хора, които се занимават преимуществено с умствен
труд – учители, преподаватели, студенти, ученици, мениджъри, служители –
подобрява концентрацията и изостря вниманието, съкращава времето за
възстановяване.

Безопасна ли е енерго-балансиращата гривна EFX?
Абсолютно! Енерго-балансиращата гривна EFX не е лекарство или субстанция.
Никаква част от гривната не се абсорбира от тялото и не излъчваопасна радиация.
Действа и във вода.

За кого е подходяща енерго-балансиращата гривна EFX?
за спортисти
за ученици и студенти
за учители и преподаватели
за мениджъри и търговци
за ръководители и служители
за хора, които работят на компютър
за строители и работещи тежък физически труд
за хора, подложени на тежко физическо или психическо
натоварване.
За всеки!
Green Master предлага енерго-балансиращите гривни EFX на цена от
39 лева. Налична е в три размера: S – 17,5 см; М – 20,5 см; L – 23 см.
Цвят: Черна с бял надпис
Размер: M Код: 101021
Размер: L Код: 101022
Цвят: Черна със син надпис
Размер: M Код: 101031
Цвят: Бяла със сив надпис
Размер: S Код: 10101
Размер: М Код: 101011

