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JAK BEZPIECZNY W UŻYCIU   
JEST TWÓJ TELEFON KOMÓRKOWY?

CZY WIESZ, ŻE telefon komórkowy, 
którego używasz codziennie, emituje ten 
sam rodzaj promieniowania co kuchenka 
mikrofalowa? Promieniowanie mikrofalowe!

Zwykle unikamy stania przy działającej 
kuchence mikrofalowej, dlaczego więc 
codzienne przykładanie promieniowania 
bezpośrednio do głowy uznaje się za coś 
naturalnego? To samo promieniowanie, które 
podgrzewa posiłki, jest regularnie emitowane 
w kierunku jednego z najbardziej czułych 
organów w ludzkim ciele — mózgu.



CZY WARTO TAK RYZYKOWAĆ? 
W niektórych krajach utrzymuje się, że 
energia mikrofalowa wytwarzana przez 
telefony komórkowe jest bezpieczna. Raporty 
przygotowane przez Światową Organizację 
Zdrowia oraz niezależnych naukowców z 
całego świata dowodzą jednak, że telefony 
komórkowe mogą nie być tak bezpieczne, 
jak się powszechnie uważa. 

A JEŚLI dostępna byłaby niedroga i łatwa 
w użyciu technologia, która natychmiast 
zmniejsza narażenie na promieniowanie?

SPÓJRZ, JAK DALEKO 

PROMIENIOWANIE Z 

TELEFONÓW 

KOMÓRKOWYCH 

PRZENIKA DO MÓZGU.
Głowa dorosłego człowieka

MÓZG DZIECKA JEST 

JESZCZE BARDZIEJ 

PODATNY. 

PROMIENIOWANIE 

PRZENIKA MÓZG 

DZIECKA 3 RAZY GŁĘBIEJ.
Dziecko — 5 lat

Źródło: Ghandi, O.P., et al., IEEE Trans. MTT 44, 1884–97,1996.

Widok z góry

Widok z góry



Dzięki opracowaniu całkowicie innowacyjnego 
rozwiązania firma LifeWave, skoncentrowana 
na rozwoju nowoczesnych technologii 
promujących zdrowie, przoduje w 
rozwiązaniach tego krytycznego problemu.

SPRAWDZONE I 
SKUTECZNE. JEDYNE 
ROZWIĄZANIE GODNE 
ZAUFANIA. 
MATRIX 2!
Matrix 2 jest zastrzeżonym produktem 
LifeWave. Jego skuteczność jest NIEBYWALE 
wysoka — testy laboratoryjne wykazały 
ograniczenie promieniowania z telefonu 
komórkowego nawet o 98%*!

ZMNIEJSZ NARAŻENIE NA 
PROMIENIOWANIE JUŻ TERAZ — 
NAWET DO 98%!*



NIE MASZ NIC DO STRACENIA! 
W przypadku braku całkowitego zadowolenia, 
niezależnie od powodu, wystarczy zwrócić 
osłonę Matrix 2 w ciągu 30 dni, aby otrzymać 
zwrot pieniędzy.

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY:

Natychmiastowe zmniejszenie narażenia 
na promieniowanie emitowane przez 
telefony komórkowe nawet o 98%*

Niewielka grubość umożliwiająca 
dopasowanie do praktycznie każdego etui 

Zastrzeżona technologia LifeWave 
oczekująca na opatentowanie 

Modele do wszystkich najpopularniejszych 
smartfonów 

Jednorazowy zakup po przystępnej cenie

Łatwość użycia

*Wartość procentowa promieniowania zależy od modelu 

telefonu. Aby uzyskać dalsze informacje, prosimy zapoznać się 

z raportem SGS za pośrednictwem naszej strony internetowej.



CZY PROMIENIOWANIE 
WYTWARZANE PRZEZ 
TELEFON KOMÓRKOWY 
JEST SZKODLIWE? 
ZASTANÓW SIĘ…
w przeszłości uważano za „bezpieczne” dla 
człowieka używanie i wystawienie na 
działanie następujących substancji: 

DDT (syntetyczny środek owadobójczy)

Azbest

Rad

Produkty tytoniowe

Farba ołowiowa

Rtęć

Promieniowanie rentgenowskie

Etylina

Glutaminian sodu 

Tłuszcze trans

Bisfenol A (związek używany do 
produkcji tworzyw sztucznych)

Dzisiaj wiemy, że te substancje nie są 
bezpieczne i wiele z nich zakazano 
w krajach na całym świecie. 



TECHNOLOGIA MATRIX 2 całkowicie 
różni się od wszystkich innych dostępnych na 
rynku osłon przed promieniowaniem, 
głównie ze względu na potwierdzenie jej 
skuteczności przez niezależne laboratorium! 
W laboratoriach LifeWave przetestowano 
wiele innych dostępnych osłon i 
dowiedziono, że nie zapewniają poziomu 
ochrony gwarantowanego przez producenta.

Matrix 2 to całkowicie nowa technologia, 
bazująca na odpromieniowaniu 
promieniowania mikrofalowego 
emitowanego przez telefon, za 
pośrednictwem specjalnej konstrukcji 
antenowej osłony Matrix 2. David Schmidt, 
założyciel i dyrektor generalny LifeWave 
opracował wyjątkową konstrukcję antenową, 
inspirując się rewolucyjnym uzwojeniem 
płaskim Nikoli Tesli.  Matrix 2 to doprawdy 
niezwykła technologia!

ZASTRZEŻONA  
TECHNOLOGIA MATRIX 2  
LIFEWAVE
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SPRAWDZONE 
I SKUTECZNE. JEDYNE 

ROZWIĄZANIE GODNE ZAUFANIA. 

MATRIX 2!

KUP JUŻ 
DZIŚ! 


