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STOP
ELEKTROSMOGU!

COMMUNIGUARD
  od CaliVita® Electronics

Harmonizátor elektrických vln

Použití: Jednoduše odstraňte

fólii a přilepte CommuniGuard

na povrch vaší baterie v mobilním

telefonu, počítači, laptopu atd.

nebo na zevní kryt.

COMMUNIGUARD nepůsobí na elektromagnetické pole a ani 

jeho použití neomezuje energii, kterou uvolňují elektromagne-

tické vlny. Z tohoto důvodu se doporučuje, aby byla zkrácena 

délka používání mobilního telefonu, přepnutí telefonu do modu 

standby, když je uložen poblíž srdce (např. náprsní kapsa) nebo 

sexuálních orgánů (např. kapsa vpředu). Také byste měli, pokud 

používáte bezdrátové telefony, dětské telefony nebo jiné ele-

ktronické přístroje, dodržovat bezpečnou vzdálenost 2 metry.
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Provedené testy ukazují, že použití mobilního telefonu bez

jakékoliv ochrany vede k silnému přehřátí hlavy. Následující 

test ukazuje, že při použití ochrany COMMUNIGUARD-u

při telefonování k tomuto přehřátí nedochází.

Používání moderních technologií a ele-

ktrických přístrojů je nemožné bez ele-

ktromagnetického pole. Všechny ele-

ktrické přístroje a prostředky přenosu 

vysílají elektromagnetické vlny. Elektro-

magnetický smog může být neviditelný, 

ale je potencionálně škodlivý pro zdraví 

a narušuje pocit pohody. Stálé vystavení se elektromagne-

tickémusmogu může přispívat k bolestem hlavy, nervozitě, 

únavě, zvýšenému stresu a může narušovat spánek.

Nálepka COMMUNIGUARD od CaliVita® Electro-
nics by měla svým působením na lidský organismus 

zmírnit účinky vysokofrekvenčního a elektromagnetic-
kého záření z mobilních telefonů a dalších elektronických 
přístrojů, jako jsou:

• Notebooky 
• Dětská monitorovací zařízení 
• Bezdrátové telefony
• Pagery
• Palubní telefony
• Televize
• Mikrovlnné trouby
• GPS
• Dokonce i auta

Počáteční teplota kůže

27,5 °C

Teplota kůže po 4 minutách 
telefonování mobilem bez 
COMMUNIGUARD-u

31,5 °C

Teplota kůže po 4 minutách
telefonování mobilem
s COMMUNIGUARD-em

27,5 °C

COMMUNIGUARD:
Harmonizátor elektrických vln

Nálepka COMMUNIGUARD je fólie ze slitiny kovu, která 

nese fyzikální informaci. 

COMMUNIGUARD je technickou inovací, nemá žádné 

vedlejší účinky, žádnou kontraindikaci.

COMMUNIGUARD není lékařský přístroj. Není určen k diagnóze, 
léčbě, prevenci a nemá vliv na zdravotní stav.

Nepoužité nálepky chraňte před dětmi.

Účinek COMMUNIGUARD-u na lidský organis-

mus vystavený působení elektromagnetického 

pole byl testován několika biologickými techni-

kami měření. Termografický test jasně ukazuje 

účinek COMMUNIGUARD-u na teplotu kůže. 

Technicky názorně umožnil vidět lidskému oku 

neviditelné tepelné záření objektu nebo těla

prostřednictvím infračerveného záření.
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