
B.W.P™ (Brainwaves Power™) Technology™                  עוצמת גלי המוח

™BWP -מציגה Anti-Aging CD
טיפול בתהליך ההזדקנות, הוכח מדעית.אנטי-אייג'ינג- 

 ) משעה את תהליךHGHע"פ ממצאי מחקר נמצא כי הורמון הגדילה האנושי (
 הזקנה, משנה את הגיל הביולוגי באופן ניכר ונותן אנרגיה ומנטליות צעירה יותר.
המוח יותרת  את  המגרים  מוח  גלי  הפעלת  ע"י  נעשה  הגדילה  הורמון   שחרור 
הורמון הפקת  עצמו,  הגוף  של  האנושי  הגדילה  הורמון  של  לשחרר   וגורמים 

הגדילה בטכנולוגיה זו גם היא הוכחה מדעית. 

כו לצעירים יותר ביולוגית ומנטלית! השעו את תהליך הזקנה והפ
(מופנה לכל גיל )

 דיסק מציג הפעלת גלי מוח המבצעים שחרור של הורמון הגדילה מיותרת המוח
(בלוטת ההיפופיזה).

) סומטוטרופין  מכונה  המתבצע  הגדילה  הורמון   ),somatotropinסיפוק 
 הסומטוטרופין הוא הורמון הגדילה האנושי של הגוף עצמו באופן הטבעי ביותר,

לכן השירות המוצע הוא בטוח, מועיל ופשוט ונוח.                            

 ש"ח69סיפוק הורמון הגדילה המשתלם ביותר 
 לחודש1,500$ אחת ולתמיד, בעוד שזריקות הורמן גדילה יעלו לכם 

 ), הידוע גם בשם סומטוטרופין, משפיעה לטובה עלHGHהורמון הגדילה האנושי (
 ) אחראית על הפקודה מבלוטתpituataryכל תא בגוף שלנו. בלוטת פיטואטרי (

 ההיפותלמוס, לייצר הורמון גדילה אנושי, אך כפי שאנו מזדקנים, בלוטת יותרת
 המוח לא מצליחה לשחרר אותו. מדענים האמינו בעבר כי הורמון גדילה אנושי

  הוא הכרחיHGHהיה נחוץ רק בעוד הגוף גדל. כעת מסמכי מחקר הוכיחו כי ה 
 כמעט בכל הפונקציות של הגוף ובכל גיל. הבעיה היא אחרי שהגוף מתבגר, אז

מגיל HGHהרמה של ה המשתחרר מצטמצמת, הצמצום  עד 21  הוא בכ-61   
 מצטמצם כך ההשפעה על הנעורים של גופנו.HGH. כמו שה 80%

  בהתפרצויות קטנות, בשעות הראשונותHGHבלוטת יותרת המוח משחרר את ה 
  מסייע לגוף לתקן את עצמו, מגרה את הצמיחהHGHשל השינה. במהלך השינה, 

 ותחזוקה של העצם, מסת שריר, חידוש התאים עם חומצות אמינו, יצירת רקמות
, תופעות של הזדקנות מושעים.HGHחדשות. עם שפע של 

 ד"ר דניאל רודמן, מנהל רפואה גריאטרי במרכז הרפואי שיקגו בית הספר למדעי
 הבריאות באוניברסיטת, דיווח על תוצאות הניסויים שלו עם הורמון גדילה אנושי

ב-1990בשנת   New England  Journal  of  Medicineשישה של  בתקופה   . 
הזריק  הוא  של HGHחודשים,  לימוד  לקבוצת  בגילאי 12  גברים,   61-81,  

  שנה. ד"ר רודמן רשם ירידה20 עד 10הגילאים הביולוגיים שלהם השתנתנו ב- 
 . העור נעשה עבה וצעיר9% בשומן הגוף, והשרירים הרזים עלו בכמעט 14%של

יותר במראה, הנבדקים במבחן דיווחו על יותר אנרגיה, ושהחשק המיני גדל.
 בבית ספרינגס פאלם המכון להארכת החיים , הרופאה ד"ר אדמונד צ'אין  עקבה
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  , זריקות בתדירות גבוהה. באמצעותHGHאחר  שיטה שמחוללת שחזור רמת ה 
 שיטה שפיתחה ד"ר צ'אין תוכנית  שתועיל עבור כל החולים. ד"ר צ'אין קבעה

 6 מדי 2.5% עד 1.5באומץ ערבויות כי מטופליה יחוו הגדלת צפיפות העצם של 
משומן הגוף, מסת שריר תגדל, וכי10%חודשים, כמו כן גם יהיה אובדן של    

 . זהו25תהליך השיפור יכול להימשך עד שהמטופל משיג הרכב הגוף של גיל 
 דולר בחודש!1,500 יעיל מאוד, אבל גם יקר מאוד-  מדובר על HGHסיפוק 
 , הציג ד"ר ל"א דורמן מסמך לפני הקולג' האמריקני לקידום רפואה.1997בשנת 

 מחקרו של ד"ר דורמן מצא כי לא יהיה צורך להזריק הורמון גדילה אנושי, אלא
  הטבעי שלה. הואHGHמה שנדרש היה שיטה כדי לעורר את הגוף כדי לשחרר 

) כי תרכובות סקרטאגוג   ), הנלקחת דרך הפה, משמשתsecretagogueמצא 
  של הגוף עצמו. תרכובות אלהHGHכמקדם או ממריץ את ייצור ושחרור של ה

מורכבים בעיקר מחומצות אמינו, בכדי לגרות את המוח ואת  בלוטת פיטואטרי (
pituatary ולשחרר (HGH.

) מוח  גלי  מחוללי  כי  הראו  Brainwavesמחקרים   Entrainment(יכולים גם    
) אנושי  הגדילה  הורמון  את  האוHGHלשחרר  הרקולסוירי). המהנדס  מיכאל    

 ,HGHהשתמש במוחלל גלי מוח  בתדר גל מסוים על טווח דלתא בכדי לעורר 
של  משמעותי  גידול  מדד  הטסטוסטרוןHGHהוא  ברמת  עלייה  גם  כן  כמו   , 

וסרוטונין.
  בתגובה לגירוי פוטוקי של תדר מסוים עלHGHד"ר נורמן שלי, ציין שחרור של 

טווח אלפא.
 דלתא הוא תדר גלי של שינה עמוקה, של ריפוי עמוק. בדלתא מוחנו משחרר

) האנושי  הגדילה  מוחHGHהורמון  גלי  מחולל  אייג'ינג.  אנטי  טבעי  הורמון   ,( 
 באמצעות צלילי בינאוראל גם מקדם סנכרון של גלי מוח, איזון של ההמיספרות
 על ימין ועל שמאל. הרופא ד"ר רוברט קוסגרוב, מהנדס ביו, הצהיר כי סנכרון גלי
 המוח הוא "גורם המעניק מתח מצוין למסלול הנירולוגי ומקדם אל ביצועי המוח
 האופטימליים." ד"ר קוסגרוב מאמין שסנכרון גלי המוח "יכול לעכב את הידרדרות

של המוח עקב הזדקנות במשך עשרות שנים".
 מחקר שנערך על ידי ד"ר וינסנט גיאמפאפא, לשעבר נשיא המועצה האמריקנית
 של רפואת אנטי אייג'ינג, הראה כי גלי המוח אלפא, תטא, דלתא מגדילים את
 ייצור הורמונים שונים של האדם. גלי המוח איטיים (הפועלים בתדירות נמוכה) גם

  , וDHEA  90% ומלטונין: עלייה של כ- DHEAיכולים להגדיל את הייצור של 
  מלטונין. 300%

  יש יתרונותHGHלשימוש במחולל גלי המוח (כמו צלילי בינאוראל) בכדי לייצר 
תזונתיים, כגון: הפגת מתחים, שיפור היכולתHGHרבים שלא נמצאים בתוספי    
ללמוד, ומודעות מוגברת ועוד.

 , בחן הרופא ד"ר דניאל רודמן, בחוליםNew England Journal of Medicineב-
  בבית הספר לרפואה של ויסקונסין במילווקי. לאחר שישה חודשים,61-81בגיל 

שנה בתהליך ההזדקנות של חולים שקיבלו10-20ציין ד"ר רודמן היפוך של    
, לא הראו כל שיפור.HGH. קבוצת הביקורת, שלא קיבלו זריקות HGHזריקות 

אוניברסיטת סטנפורד אשר פורסם  ממחקר שנערך בבית הספר לרפואה של 
  גם לצמצום רמות הכולסטרול עלה כי שימוש בהורמון גדילה מועיל2007בשנת 
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   .בדם ולשפר את צפיפות העצמות
  ניתןHGHמחקרים קליניים אחרים על הורמון הגדילה האנושי הראו כי באמצעות 

 להפחית שומן, לבנות מסת שריר, לשפר את התפקוד המיני, לשפר את מרקם
  הוא הורמוןHGHהעור, להפחית את הצלוליט ולהגדיל את תפקוד מערכת החיסון. 

 אב אשר מופרש על ידי בלוטת יותרת המוח, והוא אחראי באופן ישיר ועקיף על
איזון בהורמונים אחרים של הגוף.

אנטי לרפואת  האמריקאית  האקדמיה  נשיא  קלץ',  רונלד  ד"ר  הרופא   לדברי 
מירידה הגדול  בחלקו  נובע  כנראה  ההזדקנות)  (תהליך  "אייג'ינג    אייג'ינג, 

דרסטית של הורמון הגדילה האנושי בגוף אחרי הבגרות."

Anti-Aging CD 
כו לצעירים יותר ביולוגית ומנטלית!השעו את תהליך הזקנה והפ

 תגבורמניעת אוסטיאופורוזיס ומחלות עצם שונות. הגדלת רמת צפיפות העצם- 
 כך למעשה מחזק, של העצם mineralizationמחזק ומגביר את , השמירה סידן

 .את העצמות ומונעה חולשת עצמות
יותר- הורדת רמת שומן-   וצמצום התחלואות הנובעות כתוצאה, מראה אסטטי 

 הוצאת חומצות שומן מתאי) lipolysis(מעודף משקל. מקדם תגובה ליפוליטית 
 . ירידת רמתהשומן במטרה לנצלם לאנרגיה זמינה במיטוכונדריות של השרירים

 הכולסטרול.
- שיפור בגוון העור ומרקמו- עור יותר עבה וצעיר.

 ופחות תאונות כתוצאה, יותר כוח פיזי, גוף יותר אסטטי- בניית מסת שרירים- 
 .מנפילות

חלבון סינתזת  לתהליכים, מגביר  מסייע  היתר  בין  למעשה   צמיחה: כגון, כך 
).בניית שרירים(והתפתחות 

 ).פיצול התא לשניים(מגדיל את מסת השריר באמצעות היפרפלזיה 
- עלייה ביכולת התפקוד המיני

אשר התימוס  בלוטת  בגודל  בתפקוד  עלייה  החיסון-  מערכת  תפקוד  שיפור   - 
מייצרת תאי חיסון.

החיסונית המערכת  את  מחלות, מעודד  מפני  עלנו  שומר  הגדילה  הורמון   כך 
 .שפעות והתקררויות: כדוגמת, זיהומיות

- איזון הורמונים אחרים              
 שאיפה(הומאוסטזיס - ממלא תפקיד במאזן האנרגיה  - עלייה ברמות האנרגיה- 

).ליציבות
 .- מגרה את הצמיחה של כל האיברים הפנימיים כולל המוח

 תורם לשימור ותפקוד של האיונים הלבלב.- 
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