
 ؟ TM iNanoVكيف تعمل تقنية

بشكل طبيعي وهي ضرورية للنشاط  على زيادة اإلشارة التي ينتجها الجسم  ™ NanoVi يعمل جهاز
كيف تساعد "إشارة  تشرحوالتي  الرسوم المتحركة ثالثية األبعاد في قسم الفيديو يمكنك اختيار الخلوي.

العملية المتعددة الخطوات إلعادة تثبيت وظائف البروتين الضرورية  NanoVi التطابق الحيوي" في
 .للنشاط الخلوي

  TMiNanoV الفرق الذي يحدثه ومعرفة تصورل

 

منع تلف الخاليا ، ولكنه مصمم لمساعدة الخاليا  ™ NanoVi تلف الخاليا طبيعي ، وسيحدث. ال يستطيع
 .بعد حدوث الضرر بالفعل

في إصالح تلف الخاليا والجذور الحرة. في  ™ NanoVi إليك ثالثة رسوم توضيحية لشرح كيف يساعد
 ROS" ة" باللون األحمر. يتم توضيح إشاراتالسيئ ROS" كل سيناريو ، يتم توضيح الجذور الحرة أو

 .الجيدة" باللون األخضر

تهاجم الخلية وتتسبب في تلف  ( "السيئ ROS ") ، نرى الجذور الحرة باللون األحمر في السيناريو األول
الخضراء ، وهي  ROS ، وغشاء الخلية. الحظ أيًضا إشارة  DNAالخلية للبروتينات ، الميتوكوندريا ، 

الجيدون" إشاراتهم ، ينضمون " ROS لطبيعية للجسم إلحداث اإلصالح. بمجرد أن يصدر هؤالءالطريقة ا
."السيئة" ROS إلى صفوف

 

 

 

نعرض هنا قدًرا كبيًرا من الضرر الجذري الحر ونفترض حماية ضئيلة أو معدومة من مضادات األكسدة 
 .في من تلف الجذور الحرة التكميلية. ال يظهر هذا الرسم التوضيحي أي دعم خارجي للجسم للتعا

 

https://2mc8xi38be4710aecg2wjow4-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2016/06/1st_Scenario.png


، نظهر خلية ذات مظهر أفضل أو أكثر صحة. هنا نفترض أن الشخص يتخذ بعض  في السيناريو الثاني
 "ROS" . ال تزال إشارةمضادات األكسدة و الت الغذائيةالتدابير الوقائية ، بشكل أساسي عن طريق المكم

.الجيدة لإلصالح كما هي

 

 

 

خلية األفضل مظهًرا. يستفيد هذا الجسم من مضادات األكسدة ، ومن خالل ، نعرض الفي السيناريو الثالث 
 .، يزيد من قدرة الجسم الطبيعية على إصالح تلف الخاليا والجذور الحرة  ™ NanoVi إضافة إشارة 

 

على مقاومة تأثيرات أنواع األكسجين التفاعلية السيئة من خالل تحسين  ™ NanoVi تساعدك أجهزة 
 .التأثيرات الجيدة 

بتعزيز إصالح تلف اإلجهاد التأكسدي )راجع قسم  ™ NanoVi شاهد شرًحا عاًما لكيفية قيام جهاز
 الفيديو(
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إشارة مطابقة حيويًا لما تصنعه   ™ NanoVi كيف يصدر
 أجسامنا؟ 

 

 الجواب البسيط هو أننا ننشئ موجة كهرومغناطيسية محددة لها نفس الطول الموجي بالضبط الذي ينتجه
ROS " "كتشف مدى أهمية هذا الطول الموجي في بدء ا)المثير( في خاليانا. لم نكن نحن من  الجيد

 اإلصالح الخلوي. قام بهذا العمل علماء األحياء الخلوية ، وخاصة العلماء الذين يدرسون إشارات
REDOX (reduction–oxidation) . 

م نقل يت .ROS ، دون إنتاج أي ™ NanoVi ابتكارنا هو توليد إشارة دقيقة وقابلة للقياس داخل جهاز
اإلشارة إلى الرطوبة )الممتصة( ويتم توصيل التأثير إليك عبر الهواء المرطب. يعد تجنب إنتاج أي نوع 

أثبتت األبحاث الجامعية أن  .™ NanoVi من أنواع األكسجين التفاعلية أحد الجوانب الرئيسية لتقنية
 .تنتج اإلشارة الصحيحة بدقة ™ NanoVi تقنية

 

كسجين والعلجات  األب جالعل ب ™ NanoVi كيف تقارن
 المضادة لألكسدة؟

إلى مقارنة هذه المنتجات  يمكنك الرجوعبشيء مختلف ومكمل لهذه العالجات.  ™ NanoVi أجهزة  قوم ت
 .™ NanoVi التقليدية بجهاز

 

يمكنك متابعة أمر أساسي.  هو عملي NanoVi أنبحقيقة الأمر مفيد ولكن  NanoVi إن معرفة كيفية عمل

ف واكتش رياضيينلل أو شخصي استخدام  ن ذلكسواء كا لمستخدمينل هتأهميعلى  لتعرفل تصفح الملفات

 .المهنيةو الصحية لمراكزا تناسب مع اإلعداداتيكيف 


