
Fotonszalag: Akivital 

  
A 19 országban szabadalmaztatott Akivital Japánban fejlesztett, technikai úton, nanotechnológiás eljárással 

elıállított szálakból áll. Összetételében tartalmaz ásványokat és nemesfémeket (pl. titán, platina kolloid), 
vitalizáló és higiénés hatásai egyedülállóak. 

Az Akivital hosszúhullámú infravörös sugarak mellett negatív ionokat is kibocsát, hála a különleges 

kerámiaszálas összetételének. Az Akivital mintegy fénykatalizátorként üzemel, ami azt jelenti, hogy a felé 
érkezı elektromágneses hullámokat növekedési hullámmá alakítja át (8-tól 14 mikrométer), mely a sejtek 

regenerációját segítik el, ezáltal a vér folyékonyabbá, a keringés aktívvá válik. 

 

A karszalagok mőködése az alapanyagokból adódik, semmilyen hozzáadott egyéb terméket nem tartalmaz, 
és hatékonysága az idı elırehaladtával nem változik. A hatást a karszalagokban lévı mikroszálak fejtik ki, a 

negatív ionoknak (6000/cm3) pedig higiénés tulajdonságaik vannak: fertıtlenítenek, és eltávolítják a 
szagokat. 

 

Az Akivital testünk mőködését optimalizálja, tehát nincs ellenjavallat a használatára, és függıséget sem 
okozhat. 

 
A hatás azonnali azon a területen, ahova a karszalagokat helyezzük, ezt követıen a hatás a véráramon 

keresztül az egész testünkre kiterjed. Az Akivitalt használhatjuk közvetlenül a bırfelületen, vagy akár más 
egyéb textílián keresztül. 

 

Alapvetı tulajdonságai: 

• Serkenti a vérkeringést az alkalmazott területen. 

• A kívülrıl érkezı bármely elektromágneses sugárzást növekedési hullámokká alakítja át. 

• Véd a számítógép, vagy egyéb elektromos eszközök okozta elektroszmogtól (wifi, GSM, 

bluetooth, stb.). 

Jellemzı felhasználási módok:  

• Aki elektroszmoggal szennyezett környezetben tartózkodik (iroda), vagy sokat dolgozik 
számítógépen, az a fotonszalaggal tudja védeni magát (elektromágneses védelem), mivel az 
elektromos eszközök elektronokat „lopnak” tılünk, mi pedig ezáltal pozitív iontöbbletbe 

kerülünk, szinte feltöltıdve, mint egy akkumulátor, és ez nem jó az egészségünkre nézve. 

• Torokfájásnál torokra, ízületi fájdalomnál ízületre, menstruációs fájdalom esetén a has, 

petefészkek területére (pl. 2 pár szalagot egybefőzve derékra) és még sokféleképpen lehet a testre 
helyezni igény szerint. 

• Ha a zsebben van, véd a belehelyezett mobiltelefon sugárzásától. 

• Az autóban az elektronika, a vas karosszéria is lopja tılünk az elektronokat, ami a fotonszalaggal 

fékezhetı, így az ember kevésbé is fog elkókadni a volánnál. 

• Sokszor az ételek, italok is elektronhiányosak, ami a beleinknek, emésztésünknek nem kedvez. Ha 

pl. egy pohár bort, vagy sört egy percre körbetekerünk fotonszalaggal, és a kezünkkel ezalatt egy 
percig melegítjük, megtelik elektronnal, így a bélflóránk számára megfelelıbb, ráadásul az íze is 

jobb lesz.  

• Olvasás vagy sok órás monitornézés után a szemekre lehet helyezni, és egy negyed óra pihenés a 

fotonszalaggal revitalizálja a szemeket (ezzel persze nem szabad túlságosan visszaélni). 

• A viselésnek nincs idıkorlátja, de inkább az elektroszmoggal szennyezett környezetben indokolt. 

Kivéve lokális fájdalom vagy sérülés esetén, ez esetben az adott területen folyamatosan viselhetı. 

• Használata ajánlott még többek között idegesség, elnehezedett lábak, izomfáradtság (fizikai 

aktivitás, állómunka) esetén is, vagy például gerincferdülés esetében a nyaki részen alkalmazva. 


