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IA DECIZII MAI BUNE CU ZYTO 
 măsoară GSR-ul corpului tău. Software-ul ZYTO 

analizează datele GSR și clasifică produsele în raport cu 

valoarea GSR de referință, în funcție de afinitate. Apoi 

este generat un raport care arată produsele la care 

organismul tău a răspuns mai coerent, ajutându-te să 

iei decizii mai bune pentru a menține o sănătate 

optimă. 

Te-ai săturat să ghicești  

Scopul este să investești în suplimentele care îți aduc 

cele mai mari beneficii. Când alegi pe baza 

preferințelor tale biologice, este mai puțin probabil să 

cheltuiești bani pe produse de care nu ai nevoie și ai 

mai multe șanse să obții beneficiile pe care le dorești 

pentru sănătatea și starea ta de bine. 

Efectuând o scanare ZYTO în fiecare lună, vei putea ține 

pasul cu nevoile în continuă schimbare ale corpului tău. 

Scanările lunare te vor ajuta să îți menții starea de bine, 

astfel încât să poți avea rezultate pozitive pe termen 

lung. 

LA CE BENEFICII SĂ MĂ AȘTEPT? 

 

Chiar dacă există multe suplimente nutritive excelente 

dintre care poți alege, ele nu sunt potrivite pentru 

toată lumea iar nevoile tale individuale se schimbă în 

timp, de aceea este dificil să știi care sunt cele mai 

benefice produse, uleiuri esențiale și suplimente 

pentru tine în acest moment. 

Cu ajutorul tehnologei ZYTO, poți determina coerența 

ta biologică în raport cu articolele virtuale care 

corespund unor anumite produse nutritive, uleiuri și 

suplimente. Aceste informații te vor ajuta să nu mai 

faci presupuneri cu privire la ce produse de wellness 

să cumperi și să folosești. 

EXEMPLU RAPORT 

Programul software ZYTO analizează răspunsul 

galvanic cutanat (GSR) al corpului tău în funcție de o 

bibliotecă specifică de articole virtuale, pentru a 

determina la ce produse reacționează corpul tău în 

modul cel mai coerent. Aceasta se numește 

biocomunicare. 

Când plasezi mâna pe dispozitivul de scanare ZYTO, 

sunt trimiși stimuli electrici către corp și dispozitivul 

Fă evaluarea ZYTO și începe chiar astăzi să iei decizii mai bune pentru sănătatea ta! 

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 diagnosticăr ii, 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 că tre 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 me dicală 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.  
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