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-
firma biotechnologiczna 
z globalną wizją i misją

W naturalny sposób odzyskasz 
poczucie pełnej energii życiowej!       
Ta holistyczna koncepcja wellness nie 
tylko chroni przed „kradzieżami energii 
życiowej”ale jednocześnie ładuje 
baterie organizmu.

Dzięki wielofunkcyjnym produktom 
firmy CENTROPIX odzyskaj to, co 
zostało Ci kiedyś odebrane – czyli 
czystą energię życiową.

CENTROPIX oznacza dobre 
samopoczucie. Dzięki przełomowym 
produktom w dziedzinie zastosowania 
pól elektromagnetycznych
i częstotliwości, a także 
opatentowanym produktom 
biotechnologicznym fascynujemy ludzi  
i zwierzęta, tworząc nowy, holistyczny 
poziom życia.

Naszą misją jest przeniesienie dobrego 
samopoczucia psychicznego
i fizycznego na wyższy poziom,
a przede wszystkim udostępnienie 
dobrego samopoczucia dla wszystkich.

Dajemy
nową jakość życia!
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ROZWIĄZANIE PROBLEMU

„Złodziej energii życiowej"
nasz czas

Przeciążenie i brak energii to częsta 
konsekwencja dzisiejszych warunków 
życia. Grzechy stylu życia, takie jak 
niezdrowe odżywianie, brak ruchu i stres, 
ale także ogromny wzrost narażenia na 
promieniowanie poprzez nowe 
technologie, takie jak telefony komórkowe, 
WIFI, systemy radiowe, samochody 
elektryczne itp. wpływają na nasze ciało     
i nasze samopoczucie. Stres 
psychospołeczny, taki jak zmartwienia 
finansowe, problemy w pracy, środowisku 
życia i życia prowadzą do zaburzeń snu    
i wypalenia. Zmiany klimatyczne i 
zanieczyszczenie środowiska mają nie 
tylko różnorodne konsekwencje w wielu 
dziedzinach życia, ale także wpływają na 
dobrostan człowieka.

Ponadto ziemskie pole magnetyczne stale 
się zmniejsza (syndrom niedoboru pola 
magnetycznego). Podsumowując, te 
warunki życia nazywamy „złodziejami 
energii życiowej”. Pozbawiają organizm 
energii potrzebnej do podtrzymania życia. 
Ludzkość stoi przed wielkimi wyzwaniami, 
a CENTROPIX oferuje nowe i unikalne 
rozwiązania, aby uchronić się przed 
skutkami tych „rabusiów energii życiowej”  
i dać ciału energię życiową, której 
potrzebuje do życia.

Ile promieniowania przenika twoje ciało w porównaniu do sytuacji sprzed 10 lat?

1 000 000 000 000 000 000 x
(1 trylion)

4 Źródło: prof. Olle Johanson, PhD Department of Neuroscience w Karolinska Institute, Szwecja



NAUKI ŚCISŁE

Czym jest energia życiowa?
Stan dobrego samopoczucia można osiągnąć tylko wtedy, gdy 
jesteś zaopatrzony  w wystarczającą „energię życiową”. Energia, 
która utrzymuje obwody kontrolne w twoim ciele, tak aby lepiej 
przystosować ciebie do wydarzeń zewnętrznych.

Jednak stres, złe odżywianie, brak ruchu, ale także fizyczne        
i chemiczne wpływy środowiska mogą przytłoczyć mechanizm 
samozachowawczy. Typowe konsekwencje to bezsenność, 
osłabienie, apatia, wypalenie i dyskomfort.

Właśnie z tego powodu organizm potrzebuje tak zwanych 
„energii aktywacji”, które mogą uruchamiać procesy molekularne 
w ciele i tym samym wspomagać samoregulację.

KLOUD -Technologia może precyzyjnie „wyzwolić” te procesy    
w organizmie za pomocą pulsujących pól elektromagnetycznych 
i dlatego jest cennym „dawcą energii życiowej”.

Dopasowany

dzięki pulsującej 
elektromagnetycznej 
aktywacji (PEMA)
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Wielokrotnie nagradzany dystrybutor energii życiowej

Stań się współczesnym świadkiem nowego rozwoju, który nigdy 
wcześniej nie istniał w tej formie. KLOUD w wersji mini i maxi oferuje 
doznania wellness na najwyższym poziomie:

mobilne – nieskomplikowane – skuteczne.

Zaawansowana technologia, oparta na PEMA (pulsująca aktywacja 
elektromagnetyczna), aktywuje odpowiednie procesy w Twoim 
ciele, co nie tylko dostarcza organizmowi energii życiowej, ale 
także wspiera mechanizmy samozachowawcze.zasilany przez

Prof. Dr. WA Kafka
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jego zalety
KLOUD to pierwszy na świecie aplikator PEMA, który posiada nowy 
przełomowy sygnał KAFKA-PEMA. Zawiera opartą na chmurze           
i opatentowaną technologię, którą można sterować za pomocą 
aplikacji CENTROPIX lub bezpośrednio za pomocą aplikatora. 
Umożliwia to bardzo wygodne, mobilne użytkowanie. Niska waga       
i możliwość składania sprawiają, że ten wielokrotnie nagradzany 
aplikator jest przyjazny dla użytkownika.

KLOUD wspiera dobrostan ludzi i zwierząt:

• Naturalna równowaga
• Relaks ciała, umysłu      
i duszy

• Siły życiowe w pełnej 
mocy

• Więcej energii życiowej
• Poprawa snu
• Synchronizacja funkcji
organizmu
• Wzmocnienie bioodporności
(odporności)

CENTROPIX nie świadczy usług medycznych. Produkty nie są przeznaczone do diagnozowania, 
zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia jakiejkolwiek choroby. Jeśli masz jakiekolwiek 
problemy zdrowotne lub pytania dotyczące swojego zdrowia, zawsze skonsultuj się z lekarzem.
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WYNALAZCA » KLOUD - SYGNAŁ «

Prof. Dr. Wolf A. Kafka
Prof. Dr. Wolf A. Kafka jest fizykiem, neurofizjologiem i twórcą KLOUD 
-Technologia. Już w 1998 roku opatentował metodę fizykalną, która 
wspomaga naturalne procesy samozachowawcze organizmów żywych 
poprzez aktywację molekularną.

Biorąc pod uwagę wszystkie zgromadzone przez siebie doświadczenia 
i informacje zwrotne, prof. dr. Wolf A. Kafka poszedł o krok dalej.        
W 2020 roku opatentował swoje najnowsze opracowanie, PEMA 
(pulsująca aktywacja elektromagnetyczna, dalszy rozwój PEMF), które 
zostało opublikowane w czasopiśmie. KLOUD pozytywnie wpłynął już 
na wiele istnień.

Prof. Dr. Najnowsze osiągnięcie Wolfa A. Kafki wypełniło 
istniejącą od ponad dwudziestu lat lukę innowacyjną i na 
zawsze zmieniło branżę.

vid EO
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WSPARCIE NAUKOWE

Prof. Dr. dr Fred Harms
Harms był profesorem w Mayes College of Healthcare 
Business and Policy na University of Philadelphia w USA.

Od 2013 roku jest wraz z prof. dr hab. Dorothee Gänshirt na 
Prywatnym Uniwersytecie Zygmunta Freuda w Wiedniu, 
„Instytut Medycyny Prewencyjnej i Badań nad Usługami 
Zdrowotnymi”. Instytut współpracuje z Europejską Fundacją 
Opieki Zdrowotnej (EUHCF) w Szwajcarii w celu 
opracowania „strategii zapobiegania, przestrzegania            
i zarządzania chorobami przewlekłymi” oraz oceny 
potencjalnych korzyści innowacji medycznych dla opieki 
nad pacjentem.

Oprócz innych licznych działań i członkostw, jest 
przekonanym zwolennikiem KLOUD. vid EO
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Tylko dwa razy dziennie

15 minut

RELAKS
Relaks ciała, umysłu i duszy.

BALANS
Przywrócenie naturalnej równowagi.

ENERGIA
Jako booster, dostarczenie energii życiowej.

SYNCHRONIZACJA
Idealne wprowadzenie do korzystania z KLOUD. 
Synchronizuje funkcje ciała.

TRANSFORMACJA
Utrzymuje siły witalne w pełnym rozkwicie i daje możliwość 
doświadczenia pozytywnej transformacji.

We właściwym czasie
we właściwym miejscu

Opracowany przez niemieckich inżynierów i wytworzony   
z wysokiej jakości szwajcarskim kunsztem KLOUD
nie tylko przyjazny w użytkowaniu na najwyższym 
poziomie, ale także dostarcza optymalne samopoczucie.

Charakteryzuje się formą stymulacji, która obejmuje 
praktycznie wszystko, co do tej pory było. KLOUD jest 
zaprojektowany, aby zapewnić znacznie szersze wsparcie 
dla mechanizmów samozachowawczych, które działają 
na poziomie molekularnym.

CENTROPIX nie świadczy usług medycznych. Produkty nie są przeznaczone do diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, 
leczenia lub łagodzenia jakiejkolwiek choroby. Jeśli masz jakiekolwiek problemy zdrowotne lub pytania dotyczące swojego zdrowia, 
zawsze skonsultuj się z lekarzem.16



Jeden KLOUD
niezliczone możliwości
Doświadczenie użytkownika na najwyższym poziomie to nie tylko 
doskonały design i wyrafinowana inżynieria.
KLOUD został stworzony dla tych, którzy
szukają produktu, który sprawdzi się w każdej sytuacji życiowej. 
Dzięki unikalnej, opatentowanej konstrukcji składanej KLOUD 
sprawdzi się w biurze podczas spotkania, w domu na kanapie 
lub w podróży pociągiem lub samolotem. KLOUD jest dla 
wszystkich, którzy chcą czuć się komfortowo przez całą dobę.
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rozwinięty 1 x wzdłuż, 1 x w poprzek

Silniejszy
bardziej elastyczny

geniusz
Jedna z możliwości KLOUD - Aplikatory to różne opcje składania. 
To nie tylko wzmacnia opatentowany sygnał, ale także oferuje 
niezliczone i bardzo wygodne opcje aplikacji. Średnia maksymalna 
intensywność (mikrotesla) obu aplikatorów wynosi około 100 μT. 
Różni się to w ramach programów i oczywiście może być również 
dostosowane do indywidualnych potrzeb. W zależności od sposobu 
składania aplikatorów wzrasta średnia intensywność. W ten sposób 
siła sygnału może zostać prawie podwojona. Bardzo skuteczny      
w zastosowaniach na małych powierzchniach.

1 x złożony wzdłuż 1 x wzdłuż, 1 x w poprzek

vid EO

1 x wzdłuż, 2 x w poprzek 1 x wzdłuż, 3 x w poprzek
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masz wybór

43 cm

98 cm

8 cewek pola magnetycznego

67 cm

zagłówek z
Jednostką sterującą

164 cm
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Aplikator PEMA sterowany aplikacją. 
Dzięki aplikacji CENTROPIX KLOUD 
łatwo sterować za pomocą smartfona.

Aplikacja może być używana z kilkoma 
KLOUD'a. Oferuje wybór między pięcioma 
różnymi programami i intensywnościami. 
Oczywiście, że KLOUD może być również łatwo 
używany bez aplikacji.
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SKANER

torba na
KLOUD mini

KLOUD mini

torba z
KLOUD max
i duży
zapięcie
gumka recepturkagumka recepturka

dlaKLOUD mini
do fiksacji

Paczka
pełna witalności
Zestaw KLOUD Complete-Systems zawiera 
wszystko, co jest potrzebne do programu odnowy 
biologicznej, który zmienia życie. KLOUD max 
oraz KLOUD mini są dostarczane z dopasowaną 
torbą transportową o nowoczesnym i eleganckim 
wyglądzie. Również ładowarki, specjalna 
rękawica do czyszczenia, torba do 
przechowywania KLOUD jak również instrukcja 
obsługi są częścią kompletnego systemu. 
Dodatkowo otrzymasz jeden SKANER, co 
pozwala na akustyczne przetestowanie sygnału 
Kafki.

2 zasilacze / adaptery / 2 
magnetyczne kable ładujące

czyszczenie
Rękawica

Instrukcja obsługi &

szybki start
Przewodnik
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Zaprojektowany?
Doskonały!
Projekt KLOUD jest ceniony przez użytkowników i doceniany 
przez projektantów. Jury German Design Awards, jednej z 
najbardziej uznanych nagród w dziedzinie wzornictwa na 
świecie, KLOUD uhonorowany »Nagrodą Specjalnego 
Wyróżnienia« w 2022 roku. Nagroda, która pokazuje, jaki wkład 
może wnieść doskonały projekt w rozwiązywanie szerokiego 
zakresu zadań projektowych w naszym środowisku.
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Zabezpiecza,
co jest dla Ciebie ważne

Zwróć uwagę na to, co jest dla Ciebie dobre! 

Pokrowiec ochronny wykonany z materiału 
medycznego chroni KLOUD przed

wilgocią i brudem i okazuje się bardzo 

praktyczny z higienicznego punktu 

widzenia, zwłaszcza w gabinetach 
lekarskich lub weterynaryjnych.   

Dzięki pokrowcowi KLOUD pozostaje

bez zarzutu pomimo częstego 

użytkowania. Nie trzeba dodawać, 
że jest dostępny w obu rozmiarach 

(maxi i mini).
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Zwierzęta i
KLOUD 
Zwierzęta są bardzo wrażliwe na pola magnetyczne i wiedzą, jak 
bardzo są cenne. 

Z tego powodu w CENTROPIX zajęliśmy się tym tematem i dla 
dużych zwierząt oferujemy ZESTAW VET. Dla wszystkich innych 
zwierząt, POKROWIEC NA KLOUD stworzony tak, aby nasi 
klienci w higieniczny sposób mogą dzielić się KLOUD z bliskimi.
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Dobra kondycja

dla twojego konia

Tylko najlepsi - dla najlepszego konia w stajni 
Od pioniera KLOUD -Twoi czworonożni 
przyjaciele również czerpią korzyści z 
Technologi – niezależnie od tego, czy są małe, 
czy duże. Nowatorski sygnał Kafki wspomaga 
również proces samoregulujący naszych koni. 
Aplikacja może być wykorzystywana 
przygotowania do turniejów, sytuacji 
stresowych, faz rekonwalescencji itp. 
Niezliczeni użytkownicy są entuzjastycznie 
nastawieni do pozytywnych efektów KLOUD 
również u koni rekreacyjnych.
Praktyczną derkę  oraz "karczek na szyję" z 
otworem na KLOUD można higienicznie umyć.

WIDEO
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Dom jest tam
gdzie czujesz się dobrze
Dzięki wyrafinowanej technologii COCOON Room 
Converter tworzy harmonijny i relaksujący wypoczynek.  
Ten niepozorny konwerter pokojowy e-smogu i aktywator  
częstotliwości w ponadczasowym i eleganckim designie 
pasuje do każdej przestrzeni mieszkalnej.

Zamienia nietermiczny smog na biokompatybilne  
częstotliwości i jednocześnie emituje częstotliwości 
ziemskie, które są równe pierwotnej energii Ziemi i są już 
znane organizmowi. Dzięki wyborowi różnych kart 
konwerterów możesz stworzyć atmosferę dokładnie 
dopasowaną do Twojej sytuacji i potrzeb.

Zmień swój dom w oazę 
dobrego samopoczucia
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sport i fitness
zrelaksować się i zregenerować

ja częstotliwość

częstotliwość p

Zwierząt

www.CENTROPIX.com

jedzenie
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w nowym codziennym życiu

Room Converter może zapewnić Ci wsparcie w różnych przestrzeniach życiowych, 
czy to w domu, czy w pracy. Przekształca nietermiczny smog e-smog na korzystną 

częstotliwość i zapewnia Tobie i Twojemu otoczeniu dodatkowe korzystne  
częstotliwości. W rezultacie Twoje samopoczucie może czerpać wiele korzyści:

• Poprawiony czas reakcji*;
• Redukcja stresu;
• Poprawiona jakość snu;
• Zwiększony relaks psychiczny*;
• Większa jakość życia i witalność;
• Usuwanie klastra wody**;
• Poprawiona bioodporność (odporność);

Karty konwerterów dostarczają naturalne częstotliwości, takie jak 
częstotliwość Schuhmanna (8 Hz), sport i fitness, koncentracja, relaks 
regeneracja, częstotliwości snu i jedzenia, a także częstotliwości 
odpowiednie dla zwierząt.

* Instytut Komunikacji i Badań Mózgu im. Güntera Haffeldera Stuttgart (2017): 
Spektralny pomiar analityczny

* * Hado Life - Laboratorium Wodne 2022
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Dzięki tej karcie ożywiasz 
jedzenie, aktywujesz cząsteczki 
wody w jedzeniu i równoważysz 
negatywne informacje. Żywność 
staje się bardziej żywotna, 
bioaktywna i dłużej pozostaje 
świeża!

www.CENTROPIX.com

www.CENTROPIX.com

karty konwerterów,
które są na wagę złota

Aby oczarować Twój dom kojącymi 
częstotliwościami COCOON. Trzy złote paski 
składają się ze specjalnej mieszanki 
materiałów, która okazała się optymalnym 
nośnikiem częstotliwości. Używając Kart 
Konwerterów z COCOON odtwarzaj różne 
częstotliwości w efektywnym kole, które są 
bezcenne dla twojego dobrego 
samopoczucia. Jednocześnie można używać 
do sześciu różnych kart konwerterów. Trzy 
karty konwerterów (»e-smog«, »dobry sen« i 
»hawaii harmonia«) są zawarte w

podstawowym pakiecie COCOON.  Pozostałe 
karty konwerterów można nabyć osobno.

e-smog koncentracja

Ta karta konwertera neutralizuje nietermiczny 

smog e-smog ze wszystkich systemów telefonii 

komórkowej (w tym 5G), promieniowanie LED i 

podczerwieni, a także ze wszystkich urządzeń 

elektronicznych, takich jak smartfony, telewizory, 

sprzęty kuchenne, elektroniczne nianie itp.

Zwiększ swoje umiejętności 
koncentracji i pamięci dzięki tej karcie 
konwertera. Dzięki aktywacji tych 
częstotliwości Twoja sprawność 
poznawcza może zostać znacznie 
zwiększona. Idealny do domowego 
biura lub odrabiania lekcji.

www.CENTROPIX.com

jedzenie

zrelaksować się i zregenerować

śpij dobrze
Odpuść, zrelaksuj się i zregeneruj! Ta 
karta konwertująca jest idealna do 
medytacji, uprawiania jogi lub czytania 
książki. Czysty relaks dla umysłu i 
duszy.

Ta karta konwertująca jest 
specjalnie dostosowana do 
potrzeb Twoich pupili i zapewnia 
im większą witalność i 
równowagę. Stwórz przyjemną 
atmosferę dla swojego 
czworonożnego przyjaciela.

Ta karta konwertera pomaga 
napełnić się wystarczającą 
ilością energii. Wreszcie śpij 
spokojnie i zacznij dzień 
zregenerowany i sprawny.

www.CENTROPIX.com

www.CENTROPIX.com
zwierzęta

www.CENTROPIX.com

www.CENTROPIX.com

Zwiększ swoje wyniki sportowe i 
sukces treningowy dzięki tej karcie 
konwertera. Częstotliwości te tworzą 
atmosferę leśnej przyrody, w której 
uprawianie sportu jest szczególnie 
zdrowe.

Ciesz się prawdziwym uczuciem 
Hawajów! Hawaje uważane są za 
centralne centrum pierwotnej energii 
naszej Ziemi. Konverter z tą kartą 
przeniesie energię wyspy prosto do 
Twojego domu!

Dzięki technologii COCOON karta 
i-częstotliwościowa jest w stanie 
przekazywać do organizmu różne 
częstotliwości. Więcej informacji 
na ten temat możesz otrzymać od 
swojego doradcy.

Hawaje harmonia
Ta karta konwertera zapewnia 
Twojemu organizmowi szeroką gamę 
częstotliwości dla dobrego 
samopoczucia. Więcej informacji na 
temat tej karty konwertera można 
uzyskać od osoby kontaktowej         
w CENTROPIX.

I częstotliwość

częstotliwość psport i fitness
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WIDEO

Chroniony
w każdej sytuacji życiowej
Czy w domu, w biurze, na siłowni czy w gabinecie - 
COCOON jest niezbędny. 
Konwertuje w sferycznym okręgu efektywnym o średnicy co 
najmniej 25 metrów nietermiczny E-smog i zapewnia Twojej 
rodzinie i gościom, klientom lub pacjentom korzystne 
częstotliwości, które mogą całkowicie zmienić ich życie. 
Wybór różnych  częstotliwości daje możliwość dostosować 
się do każdej sytuacji życiowej i wykorzystać ją dla dobra 
wszystkich.
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WYNALAZCA BUBBLE I COCOON

dr Alfred Gruber
Od ponad 30 lat dr. Alfred Gruber pracuje nad neutralizacją e-smogu. 
Dzięki integracji i połączeniu z różnymi uniwersytetami H+ w Europie i za 
granicą powstały sieci z wieloma naukowcami i ekspertami z różnych 
dyscyplin. Dzięki specjalistycznym komisjom, naukowej radzie doradczej 
i wielu tysiącom klientów/użytkowników trwają badania, dalszy rozwój i 
optymalizacja. 
Dr Alfred Gruber twórca BUBBLE i COCOON stoi za rozwiązaniami, które 
zdobywają praktyczne możliwości zastosowania.

vid EO
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Czuć się dobrze
we własnych 4 ścianach
Brak energii, zestresowanie, zły sen, zmęczenie i brak 
równowagi – wiele osób znajduje się pod ciągłą presją. 
Technologie w naszym codziennym życiu, takie jak 
smartfony, WIFI, telewizory czy sprzęty kuchenne, emitują 
promieniowanie, tzw. nietermiczny E-smog, który może 
zaburzać procesy podtrzymujące życie w naszym 
organizmie. COCOON neutralizuje ten nietermiczny e-smog 
do naturalnej częstotliwości, która jest korzystna dla 
organizmu.
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Dobre samopoczucie

nie zna czasu wolnego

BUBBLE został zaprojektowany z myślą o wszystkich tych, 
którzy dużo podróżują, a także chcą czuć się dobrze poza 
własnymi czterema ścianami. Unikalna na skalę światową 
koncepcja elektroniczna tej małej zawieszki „otula” Cię w 
przyjemnej bańce, która chroni Cię przez całą dobę przed 
skutkami nietermicznego E-smogu i może dostarczyć Ci 
energii życiowej i naturalnych częstotliwości ziemi. BUBBLE 
to luksusowy program wellness - doskonały dla pięknej skóry i 
dobrego metabolizmu - bez względu na to, gdzie jesteś.

3 w 1

konwerter e-smogu, 
pulsujące pole elektromagnetyczne   

i częstotliwości

w naszyjniku (wisiorku)
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Tak łatwo
a jednak tak dobrze

BUBBLE został zaprojektowany z myślą o osobach, które chcą dobrze 
czuć się zarówno w domu, jak iw podróży. Noś energię życiową i kojącą 
leśną atmosferę po prostu jako szykowny dodatek do swojego ciała. 
BUBBLE przekształca nietermiczny e-smog i dostarcza różne 
częstotliwości, co oznacza, że Twoje samopoczucie może czerpać wiele 
korzyści:

• Więcej energii życiowej dzięki pulsacyjnemu polu sinusoidalnemu
o częstotliwości 8 Hz

• Częstotliwości obrazów metabolicznych i skórnych
• Poprawiona zdolność adaptacji serca* (HRV = zmienność rytmu 

serca);

• Więcej energii życiowej;
• Zwiększony relaks psychiczny;
• Poprawiona jakość snu;
• Wzrost poznawczy;
• Odblokowanie czakr serca**;

• Usuwanie klastra wody***;
• Poprawiona bioodporność (odporność);

CENTROPIX nie świadczy usług medycznych. Produkty nie są przeznaczone do diagnozowania, 
zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia jakiejkolwiek choroby. Jeśli masz jakiekolwiek 
problemy zdrowotne lub pytania dotyczące swojego zdrowia, zawsze skonsultuj się z lekarzem.
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Unikalna technika
BUBBLE
Unikalna na całym świecie elektroniczna koncepcja BUBBLE to prawdziwy 
„cud”, który został zaprogramowany specjalnie opracowaną techniką w taki 
sposób, że może ładować 
„baterie” organizmu, neutralizować nietermiczny smog i dostarczać do 
biopola naturalnych częstotliwości. Specjalny plastik medyczny, który jest 
niezwykle przyjazny dla skóry, zapewnia maksymalny komfort. Dzięki 
wysokiej jakości baterii możesz BUBBLE
nosić do dwóch tygodni bez ładowania. Niezależnie od tego, czy 
podróżujesz, w mieście, czy w biurze BUBBLE
pozwala użytkownikowi na doświadczenia na najwyższym poziomie.
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Pomoc
w każdym środowisku

Maszty transmisyjne dosłownie strzelają z ziemi, praktycznie 
każdy, kto spotka Cię na ulicy, ma przy sobie smartfona. Możesz 
połączyć się z Wi-Fi wszędzie, a nasze samochody są teraz 
elektryczne. Nowoczesne technologie upraszczają wiele rzeczy, 
ale wytwarzają też tzw. e-smog, który zaburza ważne procesy     
w naszym organizmie. BUBBLE mały wisiorek o ogromnej mocy 
chroni Cię przez całą dobę przed skutkami nietermicznego e-
smogu, a także wzmacnia Twojego „wewnętrznego lekarza” za 
pomocą różnych częstotliwości. Pozwala to Twojemu 
organizmowi lepiej reagować na stres zewnętrzny, a jednocześnie 
eliminuje jednego z największych „rabusiów energii” naszych 
czasów.
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Dla domu i w podróży
CENTROPIX oferuje holistyczną koncepcję dobrego samopoczucia 
energetycznego: BUBBLE i COCOON

Konwertery pokojowe w prosty sposób się uzupełniają  

Konwertery pokojowe zadbają o Ciebie w domu i podróży

Dla domu, dla Ciebie, Twojej rodziny, dla ochrony i harmonii. Ponieważ 
dobre samopoczucie nie zna przestojów, BUBBLE zaprojektowany, aby 
chronić Cię przed skutkami nietermicznego e-smogu i zapewniać 
korzystne  częstotliwości, gdy jesteś poza domem za pomocą małego, 
podobnego do natury
pulsujące pole elektromagnetyczne »energia życiowa«.
BUBBLE i COCCON to prawdziwy zespół marzeń.
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Drużyna marzeń

100% MOCY

Czuć się dobrze cały czas
Wszystkie produkty CENTROPIX po prostu doskonale się uzupełniają. Z jednej 
strony chronią przed „rabusiami energii życiowej” i wzmacniają brakującą 
energię życiową! KLOUD dostarcza organizmowi czystą energię życiową 
poprzez aktywację molekularną - energię, która jest potrzebna do podtrzymania 
procesów podtrzymujących życie. COCOON Konwerter pokojowy przekształca 
nietermiczny e-smog w częstotliwości cenne dla organizmu, dzięki czemu ważne 
mechanizmy samozachowawcze w Twoim ciele nie są zakłócane. BUBBLE, 
które neutralizuje również nietermiczny e-smog i dostarcza cennych  
częstotliwości, jest prawdopodobnie najmniejszym pulsującym polem 
elektromagnetycznym (PEMF), które może »ładować« Twoje ciało energią 
życiową przez całą dobę. Wszystkie te funkcje w jednym małym naszyjniku, który 
można nosić na ciele przez cały czas.
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REFERENCJE

Co mówią nasi klienci...

W maju tego roku wpadłem na pomysł 
podniesienia swoich „piłkarskich cech” 
i dlatego uczęszczałem na treningi 
drużynowe w moim lokalnym klubie 
sportowym. Jednak po jednym z moich 
rzadkich sprintów poczułem silny 
dyskomfort w lewym udzie, więc ta 
druga kariera nagle się skończyła. 
Bieganie, a nawet chodzenie w 
uporządkowany sposób było 
początkowo nie do pomyślenia. Mam 
KLOUD następnie stosowano kilka 
razy dziennie z różnymi programami z 
dnia na dzień zauważalna była 
poprawa. Po nieco ponad tygodniu nie 
odczuwałem już żadnego dyskomfortu 
i w następny weekend mogłem 
ponownie wziąć udział w turnieju 
golfowym. Chcę CENTROPIX KLOUD 
nie mogę się już bez niego obejść i 
nadal używam go codziennie, aby 
wspierać moje procesy 
samozachowawcze.

Jestem pod wrażeniem KLOUD
a także efektów terapii polem 
magnetycznym! Moja wytrzymałość i 
stabilność znacznie się poprawiły, chociaż 
na początku byłem bardzo sceptyczny. 
Mogę tylko polecić to wszystkim.

COCOON z firmy CENTROPIX. 
Zauważyłem stosunkowo szybko (w ciągu 
1-2 dni), że wiele się zmienia: czujesz się
chroniony, jak w bańce dobrego
samopoczucia, masz dużo więcej energii,
jesteś naprawdę pełen energii. Po 7
godzinach snu czuję się naprawdę
wypoczęta i lubię wstawać (przed
COCOON  było tak inaczej!). Znowu mogę
myśleć poprawnie, moja głowa jest czysta.
Umyta papryka pozostała po obiedzie
następnego ranka była tak samo
chrupiąca, bez przykrycia, jak
poprzedniego wieczoru, a moje ogólne
odczucia dotyczące jedzenia uległy
zmianie: nie muszę wpychać jedzenia do
gardła, jem dużo bardziej świadomie. Po
około 1,5 tygodnia z COCOON

Pomyślałem, że pożyczę swoje 
urządzenie znajomej na 3 dni, żeby 
mogła je przetestować. Już po jednym 
dniu miałem tak ekstremalne wycofanie 
się z chronionego pęcherza, z mojej 
energii, z poczucia, że mam dość snu... 
niewyobrażalne. Mam COCOON  
powrotem i na pewno już nigdy się nie 
zrezygnuję.

Niestety pół roku temu trzy anteny 5G 
zostały rozmieszczone w promieniu 100 
metrów od mojego domu. Od tego czasu 
często źle się czuję, jakość snu nie jest 
szczególnie dobra, a przede wszystkim 
dużo trudniej mi zasypiać. Otrzymałem  3 
dni COCOON od CENTROPIXa w 
prezencie od mojego zięcia i od razu 
zainstalowałem go w mojej sypialni. Po 3 
dniach poczułam się znacznie lepiej i 
znacznie szybciej zasnęłam. Nie 
sądziłem, że to możliwe.

Kiedy mam BUBBLE to, założyłem go do 
spania  pierwszej nocy. Rankiem 
pierwszego dnia byłam bardzo 
zmęczona, brakowało mi koncentracji i 
stałam trochę obok siebie. W południe 
pierwszego dnia stan ten zmieniał się z 
chwili na chwilę, byłam całkowicie 
rozbudzona i mogłam wyraźniej i jaśniej 
przyjrzeć się otoczeniu. Odkąd umarłem 
BUBBLE noszę go na co dzień, prawie 
wyłącznie przesypiam noc, śnię 
intensywniej i następnego ranka jestem 
znacznie bardziej wypoczęty niż 
wcześniej. Ponadto mogę korzystać z 
BUBBLE skoncentruj się przez dłuższy 
czas i pracuj w bardziej zorganizowany 
sposób, nawet późnym wieczorem.

Jestem wyraźnie bardziej zrelaksowany i 
gdy mam BUBBLE. Nawet podczas snu 
jest w pobliżu -> całkowity głęboki sen i 
super relaks. Mam je od końca listopada i 
schudłam 5kg
- - > to pozytywne!

Nikołaj F KM

Mam ogólne złe samopoczucie od ponad 
20 lat i nic mi tak naprawdę nie pomogło. 
Odkąd mam BUBBLE - 
w końcu to zmieniłam i znowu śpię 
naprawdę dobrze. Przesypiam całą noc, 
a rano jestem naprawdę sprawna. Na 
początku też nie wierzyłam, że to 
możliwe, ale teraz wróciła mi jakość 
życia!

MG
Koleżanka od dłuższego czasu miała 
problemy z kolanami. Po trzech latach 
różnych terapii znowu miała problemy z 
kolanem - ale rezonans magnetyczny nie 
ujawnił żadnych wyników. Inny produkt nie 
przyniósł efektu, ale KLOUD wszystko  
zmienił: już po jednym zabiegu z
KLOUD
(P5, Intensywność 5) przez trzy dni nie 
czuła dyskomfortu!

B.N
Ponieważ COCOON jest u nas w domu, 
mam lepszy sen i więcej relaksu. Nawet 
pracoholicy w naszym domu potrafią 
nagle odpocząć i poczytać książkę. Jeśli 
zapomni się zmienić karty, będzie to 
odczuwalne w postaci zmęczenia w ciągu 
dnia (»dobrze spać« w ciągu dnia) lub 
niepokoju w nocy (»koncentracja«) nawet 

u tych, którzy nie wiedzą, czy i która karta
jest w karcie .

Gerald M Johanna Z
EF

Tak szybko, jak BUBBLE noszę, czuję się 
całkowicie obecny mentalnie. Spokojny, 
opanowany i trzeźwy.

Renata B
DM

Suzanne K
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NAUKI ŚCISŁE

Badanie
z kryształkami wody

Laboratorium wodne Hado Life od mgr inż. Rasmusa Gauppa od 
wielu lat bada wodę pod kątem jej właściwości formujących

Na podstawie ustaleń dr. Emoto, formujące moce wody, badane za 
pomocą obrazów kryształków lodu, reprezentują Dobro, a przede 
wszystkim naturalna woda charakteryzuje się najpiękniejszymi i 
najbardziej harmonijnymi formami.

Fotografia kryształków lodu na wodzie to dr. Emoto opracował 
metodę badania zamrożonych próbek wody w 200-krotnym 
powiększeniu w mikroskopie światła odbitego.

Przed każdym testem woda z odwróconej osmozy była najpierw poddawana 

działaniu routera WIFI przez dziesięć minut (patrz rysunek po prawej).

Potem był włączony przez 15 minut przy programie 5 i najwyższej 
intensywności KLOUD.

Potem minęło tylko 10 minut pomiędzy włączonym WIFI a  BUBBLE.

Czas trwania testu: 15 minut Czas trwania testu: 10 minut Czas trwania testu: 10 minut

Również przez 10 minut pomiędzy włączonym routerem WIFI      
a COCOON z trzema standardowymi kartami (e-smog, śpij 
dobrze, harmonia na Hawajach).

Wyniki są fascynujące!
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STUDIA | BADANIA | NAUKI ŚCISŁE

Wszystko się zgadza!
Dla firmy takiej jak CENTROPIX bardzo ważne jest, aby 
technologia i działanie produktów CENTROPIX zostały 
naukowo zweryfikowane i potwierdzone badaniami.

64



CENTROPIX - NIEZALEŻNY  PARTNER

To jest sposób
Zostań niezależnym partnerem handlowym i 
prowadź kreatywne i samodzielne życie. 
Zostań społecznością ludzi o podobnych 
poglądach, którzy są zaangażowani w życie w 
wolności finansowej. Jako niezależny Partner 
CENTROPIX stajesz się swoim własnym szefem 
oraz decydujesz ile i gdzie pracujesz. Dołącz 
do globalnej wizji i stwórz życie, którego 
zawsze chciałeś. W razie zainteresowania 
prosimy o kontakt z NIEZALEŻNYM 
PARTNEREM.
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SŁOWA KOŃCOWE

Holistyczne
Rozwiązanie wellness!
Zmień swoje życie i przenieś swoje ciało i umysł na 
wyższy poziom. Produkty CENTROPIX są 
skonstruowane w taki sposób, że mogą aktywować 
procesy molekularne i wspierać Twoje 
samopoczucie. Bez względu na to, gdzie jesteś, 
chroń siebie i otoczenie przed skutkami 
promieniowania elektromagnetycznego i naładuj 
swoje baterie czystą energią życiową.

Korzystaj z zalet pionierskich technologii wellness z 
więcej niż jedną funkcją. To Twoja szansa na 
przejęcie kontroli nad swoją równowagą, jakością 
życia i przyszłością.
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Prawa autorskie Wskazówki

Odpowiedzialny za treść
CENTROPIX Global AG
CEO Nik Gleim
Pierścień przemysłowy 14

FL-9491 Ruggell» Prawa do obrazu

• Agencja reklamowa HARRY'S
• Adobe Stock,
• zdjęcia zwierząt od partnerów afiliacyjnych,

• Cząsteczki wody autorstwa Hado LifeMedycyną przyszłości 
będzie medycyna częstotliwości   

i energii

Uwaga ogólna
Zmiany, błędy drukarskie i typograficzne oraz 
pomyłki zastrzeżone.

Albert Einstein

Oświadczenia medyczne

CENTROPIX nie świadczy usług medycznych. 
Produkty nie są przeznaczone do diagnozowania, 
zapobiegania, monitorowania, leczenia lub 
łagodzenia jakiejkolwiek choroby. Jeśli masz 
jakiekolwiek problemy zdrowotne lub pytania 
dotyczące swojego zdrowia, zawsze skonsultuj 
się z lekarzem.

referencje

Opinie naszych klientów odzwierciedlają 
prawdziwe doświadczenia osób, które korzystały 
z naszych produktów. Zwracamy uwagę, że 
raporty z doświadczeń w naszych referencjach 
nie zawierają żadnych stwierdzeń CENTROPIX, a 
wyłącznie osobistą opinię naszych klientów; w 
szczególności nie stanowią żadnych obietnic ani 
gwarancji ze strony CENTROPIX.

Wyniki uzyskane z produktów CENTROPIX mogą 
się różnić, więc nie należy zakładać, że 
indywidualne doświadczenia przedstawione w 
referencjach, o których czytasz, są typowe lub 
reprezentatywne dla doświadczeń wszystkich 
innych konsumentów.

Oświadczenia zawarte w referencjach nie 
powinny być rozumiane jako twierdzenia, że   
produkty wymienione przez CENTROPIX mogą 
być używane do diagnozowania, leczenia, 
leczenia, łagodzenia lub zapobiegania 
jakiejkolwiek chorobie. Wręcz przeciwnie, 
produkty firmy CENTROPIX nie są wyrobami 
medycznymi i za ich pośrednictwem nie są 
świadczone żadne inne usługi medyczne.
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