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Milí členovia rodiny LifeWave, 
 
LifeWave prišla s úplne novým produktom  zakladajúcim sa na práve odtajnenej vojenskej 
stealth technológii. Tento produkt sa volá Matrix a je navrhnutý za účelom zníženia 
emitovaného nebezpečného žiarenia z mobilného telefónnu. Matrix zníži žiarenie ako 
z prednej tak i zo zadnej strany mobilu. Testy, vykonané nezávislými laboratóriami potvrdili 
zníženie žiarenia mobilu o 85 % a dokonca i viac! Je to skutočne vzrušujúca správa. 
 
My všetci vieme, že sa nám dostáva žiarenia z mnohých rôznych zdrojov v našom prostredí, 
ale čo mňa najviac zaujíma, čo sa týka žiarenia mobilných telefónov,  je jeho vzdialenosť 
k telu. Držaním mobilného telefónu tesne pri uchu, v podstate svoj mozog vystavujete 
žiareniu ako v mikrovlnke. Čím dlhšie držíte telefón na uchu, o to viac zahrievate oblasť 
mozgu, ktorá je v blízkosti mobilu. Krátkodobá expozícia ešte nemusí  spôsobiť vážne 
problémy, ale pri  dlhodobej expozícii by ste sa už mali znepokojovať. Čo sa časom stane 
pri pravidelnom používaní je, že mozgové bunky sa v tejto dôležitej oblasti poškodia. 
V konečnom dôsledku u osôb vystavených dlhodobej expozícii za dlhšie časové obdobie sa 
dá časom pozorovať  výskyt neurologických ochorení.   

Dnes už dokonca i výrobcovia mobilných telefónov radia širokej verejnosti, aby držali mobily 
vždy aspoň 2-3 cm vzdialené od tela, a aby nikdy nepoužívali mobily z kratšej vzdialenosti 
ako 1 cm od tela. Taktiež sa odporúča nenosiť mobilný telefón vo vrecku bundy alebo 
nohavíc. Matrix s istotou prispieva  k rozptýleniu týchto obáv.   
 
Najnovšie štúdie preukázali, že prienik tohto žiarenia je oveľa závažnejšie u detí ako 
u dospelých. U detí preniká žiarenie hlbšie do hlavy vďaka ešte nevyvinutému mozgu 
a lebke, ktoré je absorpciou žiarenia viac poškodené . Pred 17 rokmi, kedy boli stanovené 
bezpečnostné normy  pre mobilné telefóny , deti neboli vôbec brané do úvahy! 
 
Ako lekár s licenciou, ktorý sa viac ako 32 rokov zaoberá mozgovými ochoreniami, mám 
veľké obavy , týkajúce sa nebezpečenstva z dlhodobej expozície žiareniu mobilných 
telefónov. To je dôvod, prečo som o Matrixe tak presvedčený. Máme teraz novú 
technológiu, ktorá dokáže znížiť riziko expozície  pre každého, kto má mobilný telefón. 

S úctou 

 
Dr. Steven Haltiwanger MD,CCN 
LifeWave Health & Science Director 

  

  

 

 

 

Viac informácií o Matrixe :http://www.lw-slovakia.com/matrix 

Aktuálne je v predaji: Matrix na IPhone 4/ 4S    /má 2 antény/ 
Ďalší model Matrixu bude skoro v predaji na : Samsung Galaxy S II,   /má 6 antén/  

Máte záujem? Napíšte nám: lifewave@lw-slovakia.com alebo nám zavolajte: 0905 288 339  
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