RĂSPUNSUL GALVANIC AL PIELII
DISPOZITIVUL ZYTO
Dispozitivul ZYTO de scanare a
mâinii este un dispozitiv medical
avizat de FDA (Agenția pentru
Reglementarea
Alimentelor și
Medicamentelor din
SUA) pentru a
măsura răspunsul
galvanic al pielii.

GSR este o tehnologie consacrată care măsoară
conductivitatea electrică a pielii. O aplicație
familiară a GSR este poligraful (detectorul de
minciuni). În timpul unei scanări ZYTO, valoarea
GSR de referință a
utilizatorului este măsurată
prin dispozitivul de scanare
a mâinii, apoi software-ul
ZYTO rulează o semnătură
digitală și se măsoară
valoarea GSR rezultată.
Acest proces se repetă de atâtea ori câte semnături
digitale are scanarea selectată. Fiecare ciclu
durează mai puțin de jumătate de secundă.

SCANAREA

CUM FUNCȚIONEAZĂ
PREFERINȚĂ BIOLOGICĂ

SOFTWARE PATENTAT
Fiecare măsurare a valorii de referință GSR,
precum și valorile măsurate după ce
programul rulează fiecare semnătură digitală
devin date de intrare într-o formulă unică,
existentă doar în software-ul ZYTO.

Scanarea ZYTO

Valoarea numerică produsă de software-ul ZYTO arată
cât de diferit a fost răspunsul la semnătura digitală
comparativ cu valoarea de referință. Semnăturile
digitale care determină răspunsuri cu coerență mai
mare sau răspunsuri echilibrate sunt numite ‘preferințe
biologice’.

SEMNĂTURI DIGITALE
Fiecare dintre semnăturile
digitale din biblioteca ZYTO
reprezintă un element din
realitate. După ce programul
software introduce fiecare
semnătură digitală, se
măsoară valoarea GSR
corespunzătoare. Este
posibil ca valoarea GSR
citită să se schimbe după
ce semnătura digitală a fost
rulată de programul software.

REZULTATE
PRIORITIZATE

La finalul scanării se
generează un raport
ușor de citit, care
prezintă un
clasament al
elementelor virtuale
ale căror semnături
digitale au avut o
coerență biologică
mai mare.
Raportul este disponibil pentru a
ajuta persoanele să facă alegeri
pentru menținerea sănătății și stării
de bine. Tot acest proces este numit
‘Biocomunicare’.

Informațiile despre coerența
biologică a corpului dvs. vă
pot ajuta să luați decizii mai
bune cu privire la produsele
și serviciile de wellness pe
care le achiziționați.
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Pentru detalii suplimentare, vizitați ZYTO.com/bioscan

Toate celulele din corp sunt
interconectate, trimițând și primind
informații pentru a coordona
milioanele de funcții pe care le
procesează în fiecare zi.
Pe măsură ce corpul, pentru a rămâne
sănătos, se adaptează la condițiile
care se schimbă constant, el utilizează
aceste căi de comunicare pentru a
direcționa resursele disponibile în
vederea menținerii echilibrului. Corpul
este atât de eficient, încât de cele mai
multe ori nu știți deloc că se produc
aceste ajustări.
Cu toate acestea, atunci când corpul
se confruntă cu o provocare mai mare
pentru sănătate, poate începe să
manifeste simptome precum
temperatură corporală crescută,
umflături, durere, oboseală sau tuse.
Odată ce recunoașteți un simptom,
puteți începe să susțineți procesul de
vindecare. Acțiuni precum a dormi mai
mult, a bea mai multă apă, a lua
suplimente nutritive sau medicamente
sub supraveghere medicală vă pot
ajuta corpul să facă față acestor
provocări.
De prea multe ori ne ignorăm sănătatea,
până când ne îmbolnăvim atât de tare
încât apar simptome. Nu mai bine ați
sprijini eforturile zilnice ale corpului dvs.
de a rămâne sănătos?
Dar de unde știți ce produse și variante să
alegeți pentru a susține și menține o stare
optimă de bine? Nu ar fi mai simplu dacă
ați putea să vă întrebați corpul?
Dispozitivul ZYTO de scanare a mâinii a fost avizat de FDA
pentru măsurarea răspunsului galvanic al pielii. Software-ul
ZYTO nu a fost evaluat de FDA din punct de vedere al
eficacității. Tehnologiile ZYTO nu sunt destinate utilizării în
scopul diagnosticării, vindecării, tratării, ameliorării sau
prevenirii niciunei boli sau afecțiuni medicale, ci furnizează doar
informații generale privind starea de sănătate. Diagnosticarea
și tratarea afecțiunilor medicale trebuie efectuate doar de către
specialiști în domeniul medical. Produsele ZYTO nu au făcut
obiectul unor studii clinice controlate pentru a li se stabili
eficacitatea iar utilizarea lor nu este o practică medicală
general acceptată de medicina tradițională. Dacă aveți întrebări
cu privire la tehnologia ZYTO sau la produsele noastre, vă
rugăm să ne contactați la info@zyto.com

