
Jste unaveni z odhadování

Znalost biologických souvislostí vašeho těla vám může pomoci lépe 
se rozhodovat ohledně nákupu výživových doplňků.

Nechte si své vyhodnocení udělat ještě dnes za pomoci špičkové 
technologie Compass ZYTO!

ZYTO support technology provides general wellness information, including information about biological coherence. The diagnosis and treatment of 
medical conditions should only be undertaken by qualified medical professionals. The ZYTO Compass is not intended to be used in the diagnosis, 
cure, treatment, mitigation, or prevention of any disease or other medical condition.

ohledně
ZYTO

výživových doplňků?
Compass ZYTO využívá galvanickou kožní reakci (GSR)
k určení vašich biologických souvislostí pro virtuální položky 
představující spegické výživové produkty, oleje 
a doplňky. Tyto informace vám pomohou lépe se 
rozhodovat o tom, jaké zdraví prospěšné produkty si koupit 
a užívat.

  

Lépe se rozhodovat
SSoftware Compass analyzuje GSR vašeho těla vůči specické knihovně virtuálních 
položek, aby určil, na které produkty vaše tělo reaguje nejsouvisleji. To nazýváme 
biokomunikace. Když umístíte svou ruku na skenovací zařízení ZYTO, jsou do těla 
vyslány elektrické stimuly a skenovací zařízení změří GSR vašeho těla. Software 
Compass analyzuje údaje GSR a ohodnotí produkty v porovnání s vaší základní GSR 
na základě podobnosti. Potom Compass vygeneruje zprávu, která ukazuje produkty, 
na které vaše tělo reagovalo souvisleji. To vám pomůže lépe se rozhodovat o tom, jak si 
ududržet optimální zdraví.

Jaké výhody mám očekávat?
Třebaže existuje mnoho skvělých výživových doplňků a je z čeho vybírat, každý z nich nemusí 
vyhovovat všem a vaše individuální potřeby se čas od času mění, takže je obtížné vědět, jaké 
produkty, oleje a doplňky pro vás v daném okamžiku budou nejprospěšnější.

Určitě chcete investovat do doplňků, které vám udělají nejlépe. Když se budete moci správně 
rozhodovat, je méně pravděpodobné, že utratíte peníze za věci, které nepotřebujete, a je 
mnohem pravděpodobnější, že získáte výhody pro své zdraví, které hledáte. 

Biokomunikační technologii ZYTO používají tisíce profesionálů, aby pomohly svým zákazníkům 
lépe se rozhodnout. S Compass získáte stejnou výhodu: podporu rozhodnutí udržet si celkové 
zdraví.

www.ZYTOcompass.com
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Základní čára
Biomarkery 
Mimo rozsah: 33

Invertáza
Biomarkery zanesené 
do rozsahu: 13

Omega-3
Doplňkové biomarkery 
Zanesené do rozsahu: 11

Vitamín B5
Doplňkové biomarkery  
Zanesené do rozsahu: 4


