
izdelana zaščita v industriji in vojaški teh-
nologiji. Srebro so izbrali kot najbolj varno 
kovino za ta namen.

Iz takšnega blaga so izdelki Belly Ar-
mor: zaščitne odeje, zaščitna kapa za do-
jenčke in moške boksarice. Blago je zelo 
lahko, zračno, ne vsebuje alergenov, tež-
kih kovin in strupenih barvil. Lahko ga 
peremo v pralnem stroju z mrzlo vodo. 
Sušimo ga na zraku in ne v sušilnem stro-
ju.

ZA NOSEČNICE, 
OTROKE, ODRASLE

Zaščitna odeja je še posebej primerna 
pri delu s prenosnim računalnikom in ra-
čunalniki sploh. Priporočljiva je, ko na ve-
liko telefoniramo, pa naj bo to doma, v 
službi ali v avtomobilu. Zelo zaželena je 
za nosečnice, novorojenčke in otroke. Saj, 

naprav. Zato je preventiva več kot smisel-
na.

VAROVALNO BLAGO 
RADIASHIELD

V ameriškem RadiaShield Technologi-
es so izdelali blago, prepleteno s srebrom, 
ki varuje pred učinki sevanja, ker odbija 
in preprečuje vpijanje elektromagnetnih 
valov. Uporablja se tako kot v te namene 

S srebrom prepleteno blago varuje pred učinki sevanja

Kape, odeje in spodnjice
Elektromagnetnega valovanja ne 

slišimo, ne vidimo, ne čutimo, ne 
tipamo, ne okušamo in tudi ne vo-

njamo; za zaznavo elektromagnetnega 
valovanja nimamo čutnega organa. A 
povzroča nam kratkoročno in dolgoroč-
no slabo počutje in tudi bolezen. Zato 
se pojavljajo varovalni izdelki, s kateri-
mi se lahko pred elektrosmogom vsaj do 
neke mere zavarujemo.

Elektromagnetno valovanje povzroča-
jo električne naprave, brez katerih danes 
ne živi nihče. Mobilni telefon. Računalnik. 
Televizija … Vsak dan je vse več dokazov, 
da izpostavljenost vsakodnevnemu seva-
nju povzroča tveganja za zdravje, še po-
sebno med nosečnostjo in v času zgodnje-
ga otroštva. Ta tveganja se še povečujejo 
zaradi vse bolj pogoste uporabe mobite-
lov, računalnikov in drugih elektronskih 

Odejo si lahko med 
nosečnostjo preprosto ovijete 

okoli pasu, da vas varuje 
pred brezžičnim sevanjem.
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ZAŠČITA PRED SEVANJI

Belly Armor kapa za dojenčke je iz organ-
skega bombaža in je v treh velikostih: za 
dojenčke do pol leta, dojenčke do enega leta 
in otroke do dveh let; stane 29 €.

Belly Armor zaščitna odeja, velika 75 × 
90 centimetrov, je varna za uporabo vsem, 
zelo priporočljiva pa je za mamice, noseč-
nice in dojenčke. Med nosečnostjo si jo 
lahko preprosto ovijete okoli pasu, da vas 
varuje pred brezžičnim sevanjem. Odeja iz 
navadnega bombaža stane 79 €, iz organ-
skega bombaža pa 89 €.

Moške spodnjice Belly Armor v velikostih 
S, M, L in XL imajo zaščito na sprednji in 
zadnji strani; stanejo 59 €.
Vsi izdelki so dosegljivi na Misteriji.si; 
051/307 777.
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Kape, odeje in spodnjice  MINERALI ZA ZDRAVJE

kot vemo, možgani majhnega 
otroka vsrkajo dva- do deset-
krat več sevanja, ki ga oddaja 
mobilni telefon, kot možgani 
odraslega človeka.

Izdelki Belly Armor so do-
bili kar nekaj nagrad, med 
drugim leta 2012 in 2015 za 
najboljši izdelek za dojenčka 
(The Bump’s Best of Baby) in 
leta 2014 za najboljši izdelek 
za nosečnost in novorojenčke 
(Pregnancy & Newborn’s Top 
Products).

Učinkovitost blaga Radia-
Shield proti elektromagnetne-
mu valovanju so potrdila ne-
odvisna testiranja. Med dru-
gim v FCC-certificiranih in 
NVLAP-akreditiranih labora-
torijih v Združenih državah. 
Potrdili so, da je učinkovitost 
zaščite pred vsakodnevnim 
sevanjem kar 99,9-odstotna.

Moške boksarice so odlič-
ne za moške, ker le-ti mobil-
ne telefone pogostokrat shra-
njujejo kar v hlačnem žepu in 
tako svoje moške organe iz-
postavljajo močnemu sevanju. 
Da je to škodljivo, kaže stati-
stika vedno višje neplodnosti 
ter vedno več raka na prosta-
ti in drugih težav. Sevanje mo-
bilnih telefonov povezujejo z 
nižjim številom semenčic in 
zmanjšano kakovostjo sper-
me.

Strokovnjaki so izmerili, 
da odeja varuje tudi pred se-
vanjem na letalu, to je seva-
njem zaradi letalske opreme 
(zaradi brezžičnega omrež-
ja in naprav, ki jih uporabljajo 
potniki na letalu), in pred koz-
mičnim sevanjem.

 A. Š. 

Ko nam uplahnejo moči, naj mineralogram spregovori

Lasje vedo več kot kri
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Oči so ogledalo duše, 
lasje so ogledalo te-
lesa. Analiza las nas 

spozna z »zgodovino« doga-
janj v telesu v zadnjih treh, 
štirih mesecih; v krvi vidimo 
le stanje za zadnjih nekaj ur. 
Lasje nam povedo, ali imamo 
dovolj mineralov, vitaminov, 
antioksidantov, aminoki-
slin … Ali smo obremenjeni 
s težkimi kovinami, kemič-
nimi strupi, zajedavci, glivi-
cami, virusi, bakterijami. Ali 
imajo naše celice dovolj vode. 
Analiza las nam lahko razkri-
je prikrite vzroke bolezni. 
Je vsestransko koristna kot 
preventiva, saj lahko ob po-
znavanju dogajanja v telesu 
pravočasno ukrepamo in za-
ustavimo razvoj nakazane bo-
lezni. O mineralogramu, opa-
zovanju stanja in ukrepih za 
izboljšanje smo se pogovar-
jali z Ariano Vetrovec, usta-
noviteljico in strokovno vod-
jo ambulant za preventivno in 
funkcionalno medicino Futu-
ristic Life, kjer zdravniki upo-
rabljajo znanja, ki (še) niso v 
splošni rabi.

Ariana Vetrovec mi najprej 
z glave s pinceto izpuli ne-
kaj las s korenino. Lasne me-
šičke da takoj na frekvenčnik, 
ki prebere njihove frekvence. 
Lasje ne smejo biti »stari« več 
kot štiri minute, da lahko na-
prava verodostojno ujame nji-
hovo energijsko valovanje ter 

podatke takoj posreduje v bio-
frekvenčni laboratorij v Nem-
čijo. Po kakih petnajstih minu-
tah računalnik iz Nemčije poš-
lje izsledke analize – Poročilo o 
stanju telesa skupaj z navodi-
li za prehranjevanje in druge 
ukrepe za izboljšanje počutja, 
zdravja v naslednjih treh mese-
cih je izpisano v slovenščini na 
tridesetih straneh.

Kaj vse lahko analizirajo v 
Nemčiji?

Več kot osemsto parame-
trov, iz katerih lahko razbere-
mo tudi klinične bolezni! Ana-
liza natančno razkrije, česa te-
lesu primanjkuje in česa ima 

preveč. Dobimo tudi natančen 
vpogled, kaj se vsrka v telo in, 
če se ne, zakaj se ne. Denimo, 
če nam primanjkuje minera-
la bora ali se ta slabo vsrka, ne 
moremo doseči sproščenega 
alfa stanja in usklajenosti med 
levo in desno možgansko polo-
vico. Vidimo neravnovesja, po-
vezana z imunskim sistemom, 
vnetji, osteoporozo, nepravil-
nim delovanjem ščitnice, nad-
ledvične žleze, prebave, spol-
nih organov, dihalnih, skle-
pnih in mnogih drugih funk-
cij. Pokaže tudi imunološko 
stanje telesa, odkriva celo sis-
temske napake, denimo napa-
ke v srčnožilnem sistemu. Ker 
na naš DNK kar petindevetde-
set odstotkov vpliva okolje, je 
še kako pomembno, kaj jemo, 
dihamo, pijemo. To je epige-
netika našega telesa in z mine-
ralogramom zajamemo prav 
to. Hrano za naš osebni DNK! 
Tako lahko sami vplivamo na 
gene tudi za bodoče generacije, 
ne da se prepustimo »usodi«.

Analiza las določi 
vitamine in 

minerale, ki nam 
jih primanjkuje, in 
njihovo pravilno 

uživanje.

Analiza las nam lahko razkrije prikrite vzroke bolezni.
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