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ИНТЕРНАЦИОНАЛНО ДРУШТВО ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРОСМОГ (IGEF)
IGEF Лабараторија за испитување

СКРАТЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НА АНАЛИЗАТА
За вреднување на карактеристика на „PXD Биопирамидата“ во поглед на
хармонизацијата на биолошкото влијание на електромагнетното
зрачење и био-геолошките полиња на штетно влијание врз човечкиот
организам.
Од страна на лабараторијата за испитувања IGEF со примена на биолошки
испитувања беше испитана „PXD Биопирамидата“ на фирмата ПХД Систем,
Македонија во поглед на нејзиното заштитно влијание од биолошки влијанија на
електромагнетното зрачење и гео-биолошките полиња на штетно влијание врз човечкиот
организам.
Оваа скратена документација дава јасен преглед на резултатите од испитувањата.
Деталната анализа од 22.3.2007 потврди дека:
„PXD Биопирамидата“
На фирмата ПХД Систем
Ленинова 79/1
1000 Скопје
Македонија
Тел/Факс: ++389 2 3229 473
Интернет: http:://www.pxds.com
eMail: marketing@pxds.com

е погодна за примена во простории за живеење и работни простории за заштита од
биолошкото влијание на електросмогот и гео-биолошките полиња на штетни
влијанија (како подземни води, поместувања на земјиште, Хартманова и Кариева
мрежа). Во целост се исполнети и барањата на интерационалното здружение за
истражување на електросмогот за доделување на IGEF печат со содржина >испитано
и препорачано од IGEF<.

Испитувањата за заштитното влијание на „PXD - Биопирамидата“ се изведоа според
научната методологија за анонимни истражувања. Доказот за заштитното влијание
беше реализиран со најмодерните инструменти за биолошки фитбек, кои се
применуваат во научните истражувања за стрес и одмор. Во испитувањето вкупно беа
вклучени 22 испитаници од 9 куќи кои беа поделени по случаен избор во една главна и
една контролна група. Овде се резимирани најважните резултати од анализата.

Важни резултати од студијата за биолошки фитбек во анонимното истражување
1. Редуцирање на потенцијалот од стрес преку „PXD Биопирамидата“
Потенцијалот од стрес на сите испитаници
од главната група беше редуциран за 35 %
и имаше похармоничен тек на кривите
линии.

2. Покачување на потребниот волмен/количина на крв
Протокот на количината на крв на
тестираните од главната група по
активирањето на „PXD Биопирамидата“
беше зголемен за 20 %. Зголемувањето на
потребната количина на крв позитивно
влијае на подобро снабдување на клетките
со хранливи материи и материи кои го
подобруваат преносот.

3. Подобрување на варијабилноста нa срцевите отчукувања

Студијата покажа дека „PXD Биопирамидата“ позитивно
израмнувањето на внатрешниот баланс на организамот.

влијае

на

Врз основа на редукцијата на надворешните оптоварувања може да се
редуцира бројката на паровите на срцевите отчукувања со разлика > 50 ms
и моќноста (Total Power) на нервниот систем .
Срцевите отчукувања на лицата кои се тестирани од главната група за
времетраењето на испитувањето се приближија до „нормалните вредности“ кои
ги има еден здрав човек.
Примената на „PXD Биопирамидата“ може да се препорача за редукција на
надворешните оптоварувања од електросмогот и гео-биолошките полиња на
штетно влијание.
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