2020
Tu nie ma nic skomplikowanego.
„My po prostu chcemy pomóc ludziom żyć
zdrowszym życiem i dać im większą świadomość
zdrowia udostępniając Wam najnowsze i unikalne
metody diagnostyczne i suplementacyjne.”

SPIS TREŚCI
WSTĘP

3

M1

7

QUANTUM

14

BRT

19

FREQ

24

PREMIUM

29

SUPLEMENTY

31

DODATKOWE

34

SZKOLENIA

41
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HISTORIA BIOREZONANSU
Technologia NLS jest jedną z metod diagnostyki łączącą w sobie zagadnienia
z dziedziny matematyki, fizyki, informatyki, medycyny oraz biomedycyny.

Matematyka

Fizyka

Informatyka

Medycyna

Biomedycyna

Biorezonans

Jej wykorzystanie pozwala na wykrycie odchyleń fal elektromagnetycznych na poziomie komórek
organizmu. Dzięki temu możliwe jest postawienie odpowiedniej diagnozy podczas całkowicie
nieinwazyjnego badania organizmu. Technologia biorezonansowa jest od lat wykorzystywana do
walki z bólem oraz łagodzenia objawów choroby. Jak dokładnie się to dzieje? Identyfikuje ona
częstotliwość wysyłanych do organów impulsów elektromagnetycznych.
Na rozwój NLS i biorezonansu miała wpływ olbrzymia praca naukowa podjęta przez wielkich
uczonych na przestrzeni wieków. Pierwsze badania w tym kierunku przeprowadzał uznany naukowiec Nikola Tesla. W późniejszych latach kontynuował je wybitny Georg Lakhovski, który
zajmował się wpływem fal radiowych na rośliny i zwierzęta. Raymond Rife badał też wpływ fal
radiowych i promieniowania elektromagnetycznego na ludzkie ciało.
Dzięki tym wszystkim badaczom, na początku XX wieku został zarejestrowany po raz pierwszy
przepływ pulsów danych od człowieka do maszyny przez Nikolaia Kravkova i V. Togatovą.
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DLACZEGO EVITUM?
Jesteśmy oficjalnym dystrybutorem urządzeń marki Mezator® na rynku polskim i naturalnych
suplementów diety marki healthprotector. Poza profesjonalnym doradzctwem urządzeń do biorezonansu z naszej szerokiej oferty, każdy klient ma zapewnioną kompleksową obsługę w postaci
dostępu do ogólnopolskiej infolinii i dożywotnią aktualizację oprogramowania.
Realizujemy zarówno sprzedaż, jak i szkolenia poszerzające praktyczne umiejętności z zakresu
obsługi urządzeń. Klienci mają szansę na ciągłe doskonalenie się oraz pogłębianie wiedzy, które
przełoży się na jeszcze efektywniejszą pomoc pacjentom.
Biorezonans pozwala na skuteczną profilaktykę oraz szczegółową diagnostykę dolegliwości i chorób, dzięki czemu coraz więcej osób unika poważnych obciążeń zdrowotnych organizmu.
Naturalne suplementy diety healthprotector stanowią idealne uzupełnienie dokonanej diagnostyki
i stanowią krok ku pierwszej poprawie organizmu.
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KATARZYNA KULIGOWSKA
Trener dietetyki i suplementacji

Jestem dietetykiem i szczęśliwym użytkownikiem Mezatora Quantum, dzięki
któremu w krótkim czasie mogę gruntownie zbadać stan zdrowia podopiecznych.
Bardzo dokładnie analizuje ponad 30 obszarów naszego organizmu. To niewielkie urządzenie zwiększa konkurencyjność usług oszczędzając czas naszych
podopiecznym, który musieliby poświęcać na wykonanie badań niezbędnych
na zaplanowanie spersonalizowanego planu odżywiania.

CO MÓWIĄ
O NAS
KLIENCI?

JOLANTA STEFAŃSKA
Dietetyka i Medycyna Alternatywna

Mezator M1, to urządzenie o szerokim spektrum zastosowań zarówno w diagnostyce chorób i dolegliwości, naprawie uszkodzonych organów, w stanach
bólowych różnego pochodzenia, ponadto jest doskonałym narzędziem do zastosowania daleko posuniętej profilaktyki zdrowotnej. Urządzenie to ułatwi
nie tylko pracę diagnostyczną, naprawczą, ale przyniesie ogromną satysfakcję
i zadowolenie klientów w profesjonalnym i holistycznym podejściu do zdrowia.

NASI KLIENCI
lekarze
naturopaci
dietetycy
diagności
rehabilitanci
homeopaci
trenerzy
sportowcy

Urządzenia Mezator
bazują na medycynie
tradycyjnej - popularnej
m.in. na wschodzie
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JULIA SIWIAK
Naturopatia i dietetyka chińska

CO MÓWIĄ
O NAS
KLIENCI?

Postanowiłam poszerzyć swoją działalność o urządzenie, które pomogłoby
mi w diagnostyce skomplikowanych jednostek chorobowych. Moje poszukiwania trwały kilka lat, a wszystkie dostępne urządzenia nie przemawiały do mnie w 100 procentach. Polecono mi Mezator M1, na tą chwilę
przeprowadziłam kilkaset badań urządzeniem Mezator M1. Bardzo lubię
z nim pracować, ponieważ badanie jest krótkie i bezinwazyjne, a diagnoza
niesamowicie szybka i trafna. Urządzenie M1® jest moim nieodłącznym
narzędziem pracy. Ponadto analizator kwantowy Quantum codziennie
ułatwia mi pracę. Skanując organizm tylko w 60 sekund, pomaga mi dobrać
odpowiednią i indywidualną terapię.

ZAUFALI NAM M.IN.:

PARTNERZY
5

Szkoleniowcy
z 20- letnim
doświadczeniem
ponad 500
przeprowadzonych
szkoleń
ponad 755
zadowolonych klientów

rynek MED-TECH
1 z najszybciej
rosnących na świecie
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MEZATOR M1
Mezator M1 należy do zupełnie nowej klasy
urządzeń bazujących na technologii NLS. Wykorzystuje ona interfejsy mózgowe do przeprowadzenia szczegółowej diagnozy całego
organizmu. Co więcej, Mezator M1 pomoże
zwalczyć wiele problemów i dolegliwości zdrowotnych będąc pomocnym w analizie i doborze
kuracji.

107 placówek w Polsce wybrało MEZATOR M1!
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Biorezonansowy skaner magnetyczny M1
Poznaj bliżej renomowane urządzenie, dzięki któremu sprostasz
oczekiwaniom najbardziej wymagających pacjentów. Poszerzenie metod diagnostycznych o urządzenia oparte na technologii
biorezonansu i NLS to rozwiązanie dla nowoczesnych, świa
domych skuteczności medycyny holistycznej diagnostów.

Twoi pacjenci codziennie są narażeni na kontakt z ogromną liczbą toksyn, wirusów, alergenów, grzybów,
a także wszechobecnym smogiem. Daj im to, czego potrzebują - zatroszcz się o ich zdrowie jeszcze
szybciej i skuteczniej!
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Jak działa M1?
Mezator M1 to urządzenie telemetryczne opierające
się na technologii NLS. Jest przeznaczone do szybkiej
i jednocześnie wyczerpującej oceny stanu organizmu,
zmian w narządach i tkankach, a także wykrywania mikroorganizmów, alergenów oraz innych obciążeń.

Ocena stanu organów przeprowadzana jest bezpośrednio przez rezonansowe wzmocnienie promieniowania badanego organu i pobór wskaźników metodą bezkontaktową z wykorzystaniem czynników
przerzutnikowych.
To genialne urządzenie najpierw przetwarza biosygnały (drgania rezonansowe) wysyłane przez organizm.
Następnie wysyła „zapytania” - wahania elektromagnetyczne o niskim natężeniu i w ciągu kilku sekund
otrzymuje rezonansową „odpowiedź”.
Podczas testu, jednocześnie diagnozuje przyczynę dolegliwości oraz umożliwia dobór najbardziej skutecznej terapii ziołowej, homeopatycznej, alopatycznej lub za pomocą suplementów i umożliwia odwrócenie patologicznych częstotliwości w komórkach, za pomocą terapii biorezonanowej. Pacjent może
kontynuować rozpoczęty proces przywracania naturalnej odporności organizmu podczas kolejnych wizyt.

Jak wygląda przeprowadzenie testu
za pomocą urządzenia?
Diagnoza przeprowadzana Mezatorem M1 jest całkowicie bezbolesna i nieinwazyjna. Pacjent jest diagnozowany w pozycji siedzącej, nie może krzyżować nóg ani
rąk. Diagnosta zakłada pacjentowi na uszy bioinduktory
i już po chwili otrzymuje wyczerpujący raport o kondycji
zdrowotnej narządów, tkanek, obecnych patogenach
i prognozie zdrowia.
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Możliwości Mezatora M1
Analiza struktury i tkanek na poziomie komórkowym
Wykrywanie pasożytów, wirusów, bakterii, infekcji i grzybów
Wykrywanie ich lokalizacji
Prognozowanie stanu zdrowia na kolejne 3-5 lat
Wykorzystanie programu wspierającego działanie przeciwbólowe 
(METATERAPIA I AUTOTERAPIA)
Wykorzystanie vegetotestu - wbudowanej bazy leków farmaceutycznych, homeopatycznych, ziół, nutriceutyków, parafarmaceutyków, suplementów diety, co pozwala na dobór odpowiednich
terapii oraz ocenę negatywnych i pozytywnych czynników chorobotwórczych lub terapii
Ocena skuteczności terapii poprzez analizę porównawczą
Analiza stanu zdrowia
Diagnozowanie chorób
Replikacja na nośniki takie jak woda, spirytus, glukoza i parafina,
analiza entropiczna czyli monitoring stopnia zaawansowania choroby

Co zdiagnozuje M1?
Układ oddechowy

Narządy wzroku i słuchu oraz
organy je wspomagające

Parametry biochemiczne,
hormony, pierwiastki śladowe

Układ odpornościowy

Leczenie procesów
patologicznych określonych
za pomocą metaterapii

Układ hormonalny
Układ nerwowy
Układ sercowo-naczyniowy
Przewód pokarmowy
Układ płciowo-moczowy
Układ kostno-mięśniowy

Diagnozowanie alergii
Test medyczny
(indywidualny dobór leków)
Analizy laboratoryjne
(morfologia krwi)

Litoterapia
(częstotliwości spektralne
starannie dobranych minerałów)
Badania czakr
Terapia esencjami Dr Baha

MEZATOR M1 W LICZBACH
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jednostek chorobowych suplementów

915

leków homeopatycznych
leków

3381

preparatów i częstotliwości
GHz zakres częstotliwości działania

2-3

s skanowanie jednego organu
min skanowanie całego organizmu

192

patogeny i wirusy

DLACZEGO M1?
M1

INNE URZĄDZENIA

dokładność

jeden z najwyższych
wskaźników na rynku,
aż 95% dokładności

80% - 85%

lista organów

886

256

czas testu

15-20 min

nawet 1 h

jednostki chorobowe

887

492

dodatkowe funkcje

- bezinwazyjne badanie krwi
- vegetotest
- reprinter
- tworzenie preparatów
bioinformacyjnych

X

język

oprogramowanie
w języku polskim

X

komfort badania

bezbolesne badanie za pomocą
bioinduktorów nausznych
(diagnosta nie musi nic robić)

badanie opierające się na
żmudnej procedurze dotykania
punktów na ciele pacjenta
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Zestaw Mezator M1 zawiera:
Urządzenie główne Mezator M1
Bioinduktory
Kabel zasilający USB
Przewód do bioinduktora
Komorę rezonansową
Aluminiową walizkę
Klucz sprzętowy

GRATIS!

Instrukcję obsługi (język polski)

2-dniowe szkolenie 10 h w naszej

Materiały szkoleniowe (język polski)

placówce we Wrocławiu

Suplementy health protector
Aplikację M1 Help Tools
Dostęp do platformy e-learningowej

Dostęp do bazy
54 filmów szkoleniowych

Bezpłatna aplikacja
Mezator M1 Help Tools zawiera:
•
•
•
•

filmy instruktażowe,
FAQ - pytania i odpowiedzi,
instrukcję obsługi,
wiele więcej przydatnych informacji
do wygodnej i profesjonalnej pracy.

Cena urządzenia 33 551,00 zł
Prowadzisz firmę? Dowiedz się - Leasing online w 15 minut
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KALKULACJA
KOSZTÓW
Cena urządzenia M1

33 551,00 zł
Dzienny przychód z jednego pacjenta

150 zł
Urządzenie zwróci się po

224

sesjach
diagnostycznych

PEŁNY ZWROT KOSZTÓW

56

dni robocze

przy 4 badaniach
dziennie

107 placówek w Polsce wybrało MEZATOR M1!
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MEZATOR QUANTUM
Mezator Quantum zapewnia błyskawiczną
analizę składu ciała (jedynie 60 sekund) dając aż 45 szczegółowych raportów na temat
ludzkiego ciała, poszczególnych jego organów
i tkanek.

210 placówek w Polsce wybrało MEZATOR QUANTUM!
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Mezator Quantum to urządzenie, które z pewnością zainteresuje dietetyków.
Główną funkcją urządzenia jest analiza niedoboru witamin i minerałów,
a podstawowy raport uzyskiwany jest już po 60 sekundach. Dzięki Quantum
zaoszczędzisz swój cenny czas oraz czas klienta. Twoja praca ulegnie
zdecydowanemu przyspieszeniu, a przeprowadzanie długiego wywiadu stanie
się przeszłością!

Jak działa Mezator Quantum?
Mezator Quantum to efekt połączenia medycyny, bioinformatyki i inżynierii elektronicznej,
a jego bazą jest medycyna kwantowa. Stanowi idealne uzupełnienie dla pozostałych metod
diagnostycznych. Błyskawicznie analizuje niedobór witamin i minerałów w organizmie, a szczegółowy raport pozwala na celne dobranie indywidualnej diety i odpowiedniej suplementacji.

Jak wygląda przeprowadzenie testu
za pomocą urządzenia?
Test jest przeprowadzany na siedząco. Klient trzyma elektrodę w dłoni. Przez ciało przepuszczany jest wtedy prąd o niskim natężeniu i różnych częstotliwościach. Test jest w pełni bezpieczny
i nieinwazyjny. Możliwe jest jedynie krótkie odczuwanie mrowienia w rękach.
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Możliwości urządzenia Mezator Quantum

Kompleksowa analiza składu ciała pacjenta
Precyzyjne ustalenie niedoboru witamin i minerałów
Wykrywanie pierwiastków śladowych
Bezpieczny, nieinwazyjny i bezbolesny test zaledwie w 1 minutę
Wygenerowanie aż 45 przejrzystych raportów z możliwością
natychmiastowego wydruku

weryfikacja stanu
zdrowia organizmu

szybkość
wykonywanego testu

bezpieczne, bezinwazyjne
i bezbolesne badanie

Co m. in. zdiagnozuje Quantum?
Układ krążenia i naczyń mózgowych

Aminokwasy nerek

Poziom metali cięzkich

Układ hormonalny

Układ oddechowy

Alergie

System odpornościowy

Oczy, mózg

Koenzymy

Wątrobę

Gęstość mineralną kości

Zmiany reumatoidalne

Przewód pokarmowy

Układ rozrodczy

Nadmiar cukru we krwi

Piersi

Nasienie, plemniki

Mikroelementy i witaminy

Pęcherzyk żółciowy

Funkcje seksualne mężczyzn

Poziom kolagenu

Trzustkę

Cykl menstruacyjny

Jelito grube

Wskaźnik wzrostu kości

Skórę

Tarczycę
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MEZATOR QUANTUM W LICZBACH

wygenerowanych raportów

60

sekund na przeprowadzenie testu
języków obsługi do wyboru

1

elektroda

Mezator Quantum zawiera:
wbudowany moduł
obsługi aż w 13 językach

45 raportów

unikalne na polskim rynku
urządzenie diagnostyczne

prestiż i możliwość
dalszego rozwoju

Cena urządzenia: 2 591,00 zł
Prowadzisz firmę? Dowiedz się - Leasing online w 15 minut
Wymagania sprzętowe: dowolny komputer z systemem Windows, łączność USB 1.1/2.0
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KALKULACJA
KOSZTÓW
Cena urządzenia Quantum

2591,00 zł
Dzienny przychód z jednego pacjenta

70 zł
Urządzenie zwróci się po

37

sesjach
diagnostycznych

PEŁNY ZWROT KOSZTÓW

9

dni roboczych

przy 4 badaniach
dziennie

210 placówek w Polsce wybrało MEZATOR QUANTUM!
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MEZATOR BRT
Twój mobilny terapeuta zawsze przy Tobie

Urządzenie Mezator BRT służy do przeprowadzania bezkontaktowej terapii biorezonansowej za pomocą wpływu fal elektromagnetycznych, które pomagają przywrócić funkcje
systemu regeneracji i samoregulacji zniszczone
przez choroby.

20

Mezator BRT - mobilne urządzenie do terapii
Idea dotycząca przeprowadzania BRT (terapii biorezonansowej) przy pomocy
słabych wahań elektromagnetycznych, charakterystycznych dla danego pacjenta
została po raz pierwszy ogłoszona i udowodniona naukowo przez Franza Morella
w 1977 roku.

Twórz profile dla całej rodziny

BRT jest terapią wykorzystującą wahania elektromagnetyczne, które rezonują z ustrojem organizmu. Efekty można uzyskać już na poziomie komórek, a także
organów, układów i całego organizmu. Wymienione
poziomy zostały szczegółowo scharakteryzowane, co
umożliwia stosowanie wobec nich różnych częstotliwości i parametrów fal. Tak precyzyjne dopasowanie
zapewnia jak najefektywniejszą terapię na danym
poziomie.

Względna synchronizacja różnych wahań procesów (fal) jest podtrzymywana w przeciętnym stanie
fizjologicznym, podczas gdy stany patologiczne (choroby) powstają na skutek zniszczenia harmonii tych
wahań w organizmie.

Jak działa Mezator BRT?
Zewnętrzna terapia biorezonansowa pozwala na przeprowadzenie elektroterapii poprzez prostokątny prąd impulsowy o zmiennej powtarzalności i częstotliwości oraz współczynniku obciążenia
(od 0,1 do 10000 Hz oraz od 10% do 50%).
Zakres częstotliwości ludzkich fal mózgowych (częstotliwości Folly, Schmidt i Rife) jest wykorzystywany przy stosowaniu tej terapii.
Urządzenie jest generatorem, promiennikiem modułowego pola elektromagnetycznego o wysokiej
częstotliwości i niskim natężeniu, które jest nośnikiem częstotliwości.
Stosując Mezator BRT przywracamy organizmowi jego naturalną zdolność do samodzielnej regulacji. Dzięki bazie zawierającej 3123 programów wybierzesz odpowiednią terapię dla siebie
lub pacjenta. Opcja tworzenia profili pod dany organizm pozwoli na korzystanie z urządzenia
całej rodzinie!
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Możliwości i funkcje urządzenia Mezator BRT
Terapia biorezonansowa (BRT) oznacza poprawę funkcji organizmu za pomocą harmonijnej transformacji rezonujących wahań elektromagnetycznych, typowych dla promieniowania organizmów
żywych, w celu ich synchronizacji.

Sprawne działanie - dotykowy ekran
Nowoczesny wygląd
Wyświetlanie w rozdzielczości 800x600 pikseli
Mocny procesor: Dual Core ARM x.7, 2 rdzenie 1,5 GHz
Moduł Wi-Fi umożliwiający dostęp do Internetu
Wbudowana pamięć 8 GB
System operacyjny Android
Menu w j. angielskim, niemieckim i polskim
Darmowe aktualizacje oprogramowania przez Wi-Fi

Jak wygląda przeprowadzenie terapii?
Terapia polega na stłumieniu patologicznego spektrum częstotliwości wahań, przywróceniu i wzmocnieniu fizjologicznych zakresów częstotliwości
wahań i wspomaganiu względnej synchronizacji
różnych procesów falowych tworzących homeos
tazę organizmów fizjologicznych.
Terapia odbywa się bezkontaktowo za pomocą pola
elektromagnetycznego o wysokiej częstotliwości
modulowanego częstotliwościami terapeutycznymi. Niniejszą terapię można łączyć z dowolnym
typem medycyny, na przykład klasyczną medycyną konwencjonalną, farmakoterapią, fizjoterapią,
homeopatią, akupunkturą.

Mezator BRT zawsze przy Tobie dzięki wygodnej ładowarce USB
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MEZATOR BRT W LICZBACH
programów

3

języki do wyboru
Hz - zakres częstotliwości

10 - 50

% - zakres współczynnika obciążenia
GB wbudowanej pamięci

2

rdzenie 1,5 GHz
px - wymiary ekranu

Zestaw Mezator BRT zawiera:
Urządzenie Mezator BRT
Kabel USB
Ładowarkę
Instrukcję obsługi
Woreczek ochronny
Pudełko

Cena urządzenia: 7 100,00 zł
Prowadzisz firmę? Dowiedz się - Leasing online w 15 minut
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KALKULACJA
KOSZTÓW
Cena urządzenia BRT

7100,00 zł
Dzienny przychód z jednego pacjenta

70 zł
Urządzenie zwróci się po

36

sesjach
diagnostycznych

PEŁNY ZWROT KOSZTÓW

36

dni roboczych

przy 4 badaniach
dziennie

62 placówki w Polsce wybrały MEZATOR BRT!
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MEZATOR FREQ
Mezator Freq sprawdzi się doskonale zarówno u osób narażonych na kontakt z bakteriami, wirusami czy pasożytami, jak i aktywnych
fizycznie. Jedni potrzebują pomocy w walce
z problemami zdrowotnymi, inni regeneracji
mięśni i relaksu ciała.
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Mezator Freq - urządzenie do elektryzowania krwi
Żyjesz aktywnie i dbasz o siebie zarówno od zewnątrz jak i od wewnątrz?
Koniecznie poznaj nasze nowe urządzenie Mezator Freq, które pozwoli Ci na
efektywny relaks mięśni i całego organizmu zawsze i wszędzie!

Mezator Freq wspomoże
Twój organizm w usuwaniu
toksyn z organizmu.

Jak działa Mezator Freq?
Reakcje chemiczne w komórkach, które są wynikiem przyjmowania pożywienia powodują powstawanie prądu elektrycznego. Delikatne prądy energii elektrycznej ciała są kluczem do zdrowia
- pobudzają i kontrolują reakcje chemiczne, a dzięki nim substancje odżywcze trafiają do komórek
i odżywiają je. Stymulacja mikroprądami pozwala nie tylko na lepsze, efektywniejsze odżywianie
komórek, ale również na łatwiejsze pozbywanie się z nich zbędnych substancji i toksyn.
Mikroprądy, nazywane inaczej elektryczną stymulacją nerwowo - mięśniową, są prądami o niskim
natężeniu: od 10 do 500 uA. W badaniach naukowych dowiedziono, że impuls mikroprądów
powoduje wzrost ATP w organizmie. ATP jest wielofunkcyjnym koenzymem, nośnikiem energii
używanej w metabolizmie komórki, który odgrywa rolę w wewnątrzkomórkowym transporcie
energii. Ma też właściwości wpływające na proces gojenia się ran, zrastania i regeneracji kości,
tkanek, a także odczuwania bólu.
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Możliwości urządzenia Mezator Freq
Stosowanie urządzenia Mezator Freq jest zupełnie bezbolesne, nieinwazyjne i bezpieczne.
Krążenie krwi w ludzkim ciele oraz jej oczyszczanie stanowi klucz do wzmocnienia systemu
immunologicznego. Dzięki umieszczeniu elektrod elektrostymulatora nad tętnicami w nadgarstku
(tętnicą promieniową i łokciową) elektrony dostają się do krwi. Mikropulsowanie, które jest główną
metodą terapii wpływa na poprawę stanu całego ciała. W zależności od stopnia przyzwyczajenia
i potrzeb organizmu ustala się zarówno czas oraz siłę mikropulsowania, jak i częstotliwość, z jaką
się je stosuje.
Zmęczenie po całym dniu ciężkiej pracy czy treningu zniknie szybciej, a mięśnie zregenerują się
w krótszym czasie. Dzięki takiemu działaniu nie tylko ciało będzie funkcjonowało sprawnie również umysł będzie odciążony i wypoczęty.

Mezator Freq to Twój prywatny,
w pełni mobilny terapeuta,
idealny dla sportowców i osób
aktywnych fizycznie!
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Korzyści dla Twojego ciała i umysłu

Usuwanie toksyn
Usuwanie obciążeń w organizmie
Wybijanie pasożytów
Uśmierzanie bólu
Szybsze gojenie się ran
Szybsza regeneracja i wzrost kości
Niwelacja bólów stawów
Regeneracja mięśni
Rozluźnienie oraz relaks mięśni
Lepsze samopoczucie

MEZATOR FREQ W LICZBACH
mobilne urządzenie

3

pary wymiennych elektrod

nieograniczone możliwości stosowania
pod względem czasu i miejsca
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Zestaw Mezator Freq zawiera:
Urządzenie Mezator FREQ
Pudełko
Instrukcję obsługi
Woreczek
Zestaw elektrod (2x duże, 2x mini, 2x klipsy)
Kabel do podłączenia elektrod
Baterię zasilającą

Cena urządzenia: 1 385,00 zł
Prowadzisz firmę? Dowiedz się - Leasing online w 15 minut

46 placówek w Polsce wybrało MEZATOR FREQ!
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PAKIET
PREMIUM
Z myślą o naszych klientach przygotowaliśmy
kompleksową ofertę Premium. Wznieś swoją
placówkę na wyższy poziom razem z marką
Mezator! Nasz pakiet Premium pozwoli Ci na
udany start w branży lub rozwój dotychczasowej
działalności.
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Chcesz w pełni rozwinąć swoją placówkę diagnostyczną w oparciu o urządzenia
diagnostyczne marki Mezator? Zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy!

Co wchodzi w skład Pakietu Premium?
1. SPRZĘT

2. SUPLEMENTY DIETY

Urządzenie Mezator M1
Urządzenie Mezator Quantum
Urządzenie Mezator BRT
Urządzenie Mezator Freq

Zestaw naturalnych
suplementów diety
health protector 7 x 10 szt.
Pakiety suplementów diety
health protector 5 x 5 szt.

Spersonalizowany laptop gotowy
do pracy

3. SZKOLENIE I REKLAMA
Dojazd pod wskazany adres szkolenie w dowolnie wybranym
przez Ciebie miejscu
Roczna reklama Twojej placówki
na portalu diagnozujmy.pl
Akademia Mezator M1 - 3 dni
szkoleniowe
Akademia Mezator Quantum 2 dni szkoleniowe

4. DODATKOWO
Osłonki na bioinduktory
do Mezatora M1 100 par
Rozszerzona gwarancja na rok na
4 urządzenia (zniszczenie, zalanie, kradzież) - wymienimy sprzęt
na nowy bez zbędnych pytań
Zniżka na wszystkie szkolenia
dostępne w zdrowoszkolimy.pl w wysokości 15 %

Łączna cena pakietu: 50
Cena regularna: 60 995, 85 zł

561,00 zł

Oszczędzasz: 10 434, 85 zł

Prowadzisz firmę? Dowiedz się - Leasing online w 15 minut
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SUPLEMENTY
DIETY
By jeszcze pełniej przyczyniać się do zdrowia organizmu, stworzyliśmy 7 suplementów diety w pełni bazujących na naturalnych składnikach. Wszystkie
stanowią idealne uzupełnienie działania urządzeń Mezator. Zdiagnozowane za
pomocą urządzeń niedobory witamin, minerałów czy składników odżywczych
mogą być z powodzeniem wyrównane dzięki kilku substancjom, które czerpią
drogocenne mikroelementy wprost z natury.
Ponadto w odpowiedzi na potrzeby klientów przygotowaliśmy 5 pakietów suplementów, które pozwolą na kompleksowe zapobieganie chorobom, bądź walkę
z nimi. Poszczególne składowe pakietów zostały dobrane tak, by uzupełniać się
między sobą i działać z pełną mocą.
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NATURALNE SUPLEMENTY DIETY
-CENNIK HURTOWY

WIT. C
Z ACEROLI

• Przeciwdziała chorobom serca,
powstawaniu skrzepów,
• skutecznie wzmacnia odporność,
• wspomaga walkę z chorobami 		
krążenia, cukrzycą, wysokim
cholesterolem.

28, 41 zł

REISHI

• Zawiera wiele soli mineralnychi
substancji odżywczych,
• obniża cholesterol i ciśnienie krwi,
• łagodzi alergie,
• wspomaga funkcjonowanie
wątroby.

26, 57 zł

PAU
D’ARCO

• Wzmacnia odporność,
• działa antyalergicznie
i przeciwreumatycznie,
• polecane osobom z chorobami
układu krążenia oraz serca,
• koi nerwy i uspokaja.

25, 33 zł

GRAVIOLA

• Działa przeciwwirusowo,
• redukuje odczuwanie bólu oraz
wysoki poziom cukru,
• pomaga przy gorączkach,
biegunkach, reumatyźmie,
• wspomaga leczenie nadciśnienia.

25, 17 zł

COENZYME
Q10

• Wspomaga pracę mięśni i układu
immunologicznego,
• odżywia i regeneruje skórę,
• poprawia metabolizm oraz dodaje
energii komórkom w ciele.

40, 47 zł

BŁONNIK
WITALNY

• Jeden z podstawowych
składników zbilansowanej diety,
wspomaga odchudzanie
• zmniejsza wchłanianie
cholesterolu,
• wspomaga leczenie cukrzycy.

19, 15 zł

ALFALFA

• Bogata w witaminy i sole mineralne
i inne składniki odżywcze,
• pomaga w usuwaniu problemów
trawiennych, wzmacnia odpornorść,
• wspomaga leczenie stawów,
astmy, obniżenie cholesterolu.

25, 64 zł

33

PAKIETY SUPLEMENTÓW DIETY

WSPARCIE
W INFEKCJACH

Specjalny zestaw suplementów
diety złożony z reishi, gravioli i aceroli pomoże w walce z infekcjami.
Dzięki niemu częste infekcje odejdą
w niepamięć.

68, 13 zł

PRZECIWPASOŻYTNICZY

Pasożyty w ciele człowieka nie są
rzadkością! Ten pakiet pozwala
bronić się przed nimi i skutkami ich
pracy w organizmie. Połączenie
alfalfa, pau d’arco i gravioli skutecznie się z nimi rozprawi.

64, 72 zł

WSPARCIE
ODPORNOŚCI

Połączenie gravioli, pau d’arco oraz
aceroli doskonale poprawi odporność organizmu, polecany zwłaszcza w okresie częstych zachorowań
lub przy osłabionym organizmie.

67, 07 zł

WSPARCIE
SERCA
I UKŁADU
KRĄŻĘNIA

Pakiet suplementów idealny dla poprawy kondycji serca i układu krążenia. Coenzyme Q10 oraz naturalna witamina C z aceroli pomogą
utrzymać organizm w doskonałej
równowadze.

58, 55 zł

DETOKS
ORGANIZMU

Pakiet detoks organizmu wprawi
organizm w oczyszczający ruch.
Alfalfa, witamina C i błonnik witalny sprawią, że poczujesz się lepiej,
lżej i zdrowiej.

62, 22 zł

Cennik hurtowy

MINIMALNA MARŻA ZE SPRZEDAŻY DLA CIEBIE

bez glutenu

bez laktozy

bez cukru

39%

produkt polski
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DODATKOWE
USŁUGI
Nie martw się wypełnianiem wniosków
o dotacje, zrobimy to za Ciebie!
Aby ułatwić naszym klientom proces zakupu urządzeń
Mezator, rozszerzyliśmy naszą działalność o nową usługę.
Teraz wypełnimy za Ciebie wnioski o dotacje.

Sprzedawaj nasze urządzenia i suplementy
diety w swojej placówce
Zapraszamy do podjęcia z nami współpracy zarówno
obecnych, jak i nowych klientów. Oferujemy atrakcyjne warunki oraz pełne wsparcie z zakresu sprzedaży.
Koniecznie skontaktuj się z nami i poznaj wyjątkową ofertę
współpracy dla Twojej działalności!
Napisz na bok@evitum.pl
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AMBASADOR
MEZATOR
Zostań ambasadorem - polecaj nasze urządzenia swoim
klientom i zarabiaj za każdą skuteczną sprzedaż. Współpraca możliwa jest bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
Co więcej otrzymasz darmowe materiały reklamowe.

Regularna kwota
zakupu

Prowizja dla Ciebie
(brutto)

Pakiet Mezator Premium

50 561 zł

61300
777 zł
zł

Mezator M1

33 551 zł

41000
496,8złzł

Mezator BRT

7 100 zł

994 zł
300

Mezator Quantum

2591 zł

430 zł
100

Mezator Freq

1 385 zł

220
50 złzł

Polecić można osobę, która nie znalazła się wcześniej w bazie klientów Evitum poprzez wysłanie danych kontaktowych na adres
e-mail bok@evitum.pl
Finalizację sprzedaży dokonuje pracownik po stronie Evitum.
Premię za polecenie można uzyskać wyłącznie, za sprzedaż urządzenia w cenie regularnej.
Po finalizacji sprzedaży, osobie polecającej przysługuje premia zgodnie z obowiązującą tabelą..
Premię za polecenie może otrzymać wyłącznie podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą. Rachunki wystawiane przez osoby
prywatne nie są akceptowane.
Format do wystawienia faktury wskazuje pracownik po stronie Evitum.
Przewidziany czas na wypłacenie premii za polecenie - na koniec miesiąca kalendarzowego
Premia za jednego Klienta może zostać wypłacona wyłącznie jeden raz, niezależnie od kolejnych zakupów poleconego klienta.
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PRZEDŁUŻONA OCHRONA
URZĄDZEŃ MEZATOR
GWARANCJA

GWARANCJA

ROZSZERZONA

PODSTAWOWA
M1: 36 miesięcy

OKRES TRWANIA

QUANTUM: 24 miesiące
BRT: 24 miesiące
FREQ: 24 miesiące

ZNISZCZENIE

1

UPADEK

2

KRADZIEŻ
ZALANIE

FREQ

130 zł ³

QUANTUM

248 zł ³
0 zł

BRT

850 zł ³

M1

3200 zł ³

1 nie uwzględnia
2 uwzględnia
3 płatność tylko gotówką
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SKORZYSTAJ
Z ATRAKCYJNEGO
LEASINGU Z
Aby jak najbardziej udogodnić zakup
naszych urządzeń, oferujemy Ci możliwość
skorzystania z leasingu.
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Leasing to wygodna i prosta forma, która pozwoli na korzystanie z urządzenia
już od pierwszej wpłaty - dzięki leasingowi nie musisz czekać, aż uzbierasz pełną
kwotę. Dodatkowo, cała suma jest podzielona tak, byś właściwie mógł zapomnieć
o umowie leasingowej.

Leasing z nami to:
Szybkość obsługi
Bezpieczeństwo
Przejrzystość umowy oraz oferty
Formalności załatwiane online
Decyzja o leasingu w 15 minut
Niezwykła wygoda obsługi umowy: co miesiąc otrzymujesz fakturę, wystarczy,
że ją opłacisz, nie musisz posiadać szerokiej wiedzy związanej z księgowością
Korzyści podatkowe: wszystkie opłaty związane z leasingiem możesz wpisać
w koszty prowadzonej działalności i odliczyć VAT

Leasing krok po kroku
1

2

3

Skontaktuj się z nami
telefonicznie lub mailowo
i zapytaj o leasing.

Zapoznaj się
z ofertą leasingową
i zaakceptuj ją.

Wpisz w pola wymagane dane,
a następnie przelej 1 zł, byśmy mogli
zweryfikować Twoją tożsamość.

4

5

Poznaj podjętą decyzję, przeczytaj umowę
leasingową i zrób przelew w wysokości
pierwszej wpłaty początkowej

Ciesz się możliwościami,
jakie daje leasing
z

40

Akademia Mezator to nowy cykl szkoleń organizowany przez portal Diagnozujmy.
W trakcie zjazdów uczestnicy mogą poszerzyć swoją wiedzę na temat
danych urządzeń oraz związanych z nimi zagadnień, a także podzielić swoimi
doświadczeniami z innymi. Akademia podzielona jest na dwie kategorie:

Szkolenia dla posiadaczy
urządzenia M1, na które
składają się 3 zjazdy

Szkolenia dla posiadaczy
urządzenia Quantum, na
które składają się 2 zjazdy

Cena: 2510

Cena: 1520

zł brutto

zł brutto

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.zdrowoszkolimy.pl

Co zyskujesz, biorąc udział w Akademii Mezator?

Certyfikat Akademii
Mezator ważny
przez 15 miesięcy

Pieczątkę placówki
modelowej na
stronę internetową

Certyfikat placówki
modelowej ważny
przez 15 miesięcy

Artykuł o Twojej działalności na
portalu Diagnozujmy.pl z informacją,
że jesteś modelowym podmiotem

Naklejkę na drzwi
„Placówka
modelowa”

Dostęp do zamkniętej grupy na
Facebook’u, abyś mógł wymieniać
informacje i doświadczenia
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SZKOLENIA
Wiemy jak ciężko otworzyć nową
placówkę diagnostyczną i jak wiele
wątpliwości pojawia się na samym
początku, dlatego przygotowaliśmy dla
Ciebie 15 dedykowanych szkoleń.
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Wiedza i doświadczenie naszych ekspertów gwarantują najwyższą jakość
świadczonych szkoleń. Każde ze szkoleń możesz zakupić w dowolnej chwili na
stronie www.zdrowoszkolimy.pl

Szkolenia w ofercie:
Audyt przed uruchomieniem własnej placówki
Kuracje preparatami naturalnymi i suplementacja
Tworzenie preparatów bioinformacyjnych
Praca na urządzeniu 3D NLS / 8D NLS
Analiza pomiarowa na kwantowym analizatorze Quantum
Diagnostyka metodą NLS II stopnia
Obsługa Mezatora M1
Konsulting online
Opieka marketingowo-sprzedażowa
Pakiet All inclusive
Obsługa Mezatora BRT

#wybierzmądrze
Na rynku polskim często pojawiają się urządzenia zbliżone
wyglądem do naszego M1. Nie są to jednak urządzenia
marki Mezator. Chcemy ostrzec Was przed zakupem
sprzętu z niezaufanego źródła.

Pamiętaj iż nasza spółka należy w 100 % do właściciela
marki Mezator, dzięki czemu nasi klienci
zawsze mają dostęp do bezpłatnych darmowych
aktualizacji i świadczonego serwisu na miejscu
jak i obsługi pogwarancyjnej.
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Odwiedź naszą stronę i skontaktuj się z nami,
aby złożyć zamówienie:
www.evitum.pl
info@evitum.pl
510 780 191

Śledź nasze profile, gdzie znajdziesz
wszystkie aktualne informacje!
www.facebook.com/mezatorpl
www.linkedin.com/company/evitum

Urządzenia w rozumieniu Ustawy z Dnia 20 Maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych DZ.U.NR.107 Poz. 679 A z późniejszymi
zmianami nie są urządzeniami medycznymi. Urządzenia te są urządzeniami analityczno-pomiarowymi i mogą być
używane na własną odpowiedzialność obsługującego, a Dystrybutor i Producenci nie ponoszą odpowiedzialności za
efekty testów i terapii. Test urządzeniem nie zastępuje badania lekarskiego. Zawsze kontaktuj się ze swoim lekarzem.

