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Začleňte biokomunikaci do svého podnikání ještě dnes!
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ZYTO

www.ZYTOcompass.com
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.

Všechny buňky ve vašem těle jsou vzájemně propojeny, vysílají 
a přijímají informace, aby mohly koordinovat milióny funkcí, 
které ve vašem těle každý den probíhají.

PProtože se vaše tělo přizpůsobuje měnícím se podmínkám, aby 
zůstalo zdravé, využívá tyto komunikační cesty k řízení 
dostupných zdrojů za účelem udržení rovnováhy. Vaše tělo je 
tak efektivní, že většinu času vůbec nevíte, že k tomuto 
vyrovnávání dochází.

Když vaše tělo narazí na větší zdravotní problém, mohou se 
uu vás začít projevovat příznaky. Příznaky jsou vnějším 
vyjádřením co největšího úsilí vašeho těla si s těmito problémy 
poradit. Obvyklé příznaky mohou zahrnovat zvýšenou tělesnou 
teplotu, otoky, bolest, únavu nebo kašel.  Jakmile rozpoznáte 
příznak, můžete začít napomáhat uzdravovacímu procesu. 
Vypořádat se s těmito problémy mohou vašemu tělu pomoci 
věci jako dostatek spánku, větší spotřeba vody v pitném 
rerežimu, výživové doplňky nebo léky, které vám předepíše 
profesionální zdravotnický personál.

Velmi často své zdraví ignorujeme do té doby, než 
onemocníme natolik, že se objeví příznaky. Nechcete proto 
raději podpořit každodenní úsilí svého těla udržet vám zdraví 
dříve, než se projeví stav onemocnění?

Jak se dozvíte, co vaše tělo potřebuje, aby zůstalo zdravé? 
Nebylo by hezké, kdybyste se mohli jednoduše zeptat?

 Snímek ZYTO

BBěhem skenování ZYTO měří skenovací zařízení galvanickou 
kožní reakci (GSR) vašeho těla. Data nasbíraná prostřednictvím 
skenovacího zařízení vyhodnocuje software v kontextu různých 
digitálních podpisů.  Digitální podpisy zastupují širokou řadu 
věcí, jako je jídlo, výživové doplňky, orgány těla a systémy.

Digitální podpisy mohou být pro skenování uspořádány do 
sekvencí. O snímcích ZYTO můžete přemýšlet jako 
oo dotaznících, na které údaje GSR vašeho těla poskytují 
odpovědi.

Tyto snímky jsou navrženy těmi nejlepšími a nejchytřejšími 
profesionály na světě, aby vám poskytly co nejrelevantnější 
informace o vašem zdraví.

PPři dokončení snímku je v podobě zprávy zdokumentována 
softwarová analýza. Informace shromážděné tímto způsobem 
vám mohou pomoci lépe se rozhodovat ohledně vašeho zdraví.

1. Skenovací zařízení ZYTO

SSkenovací zařízení ZYTO je lékařský 
přístroj schválený Úřadem pro 
kontrolu potravin a léčiv Spojených 
států k měření galvanické kožní reakce 
(GSR). Není schválen k určování 
diagnózy nebo k léčbě jakékoli 
nemoci nebo ošetření zdravotního 
ststavu.

2. Galvanická kožní reakce

GSR je zavedená technologie, která měří výkyvy 
v elektrické měrné vodivosti kůže. Jednou 
z důvěrně známých aplikací GSR je testování na 
detektoru lži. Během skenování ZYTO změří 
skenovací zařízení základní GSR uživatele 
aa potom ji software ZYTO srovnává s digitálními 
podpisy v databázi ZYTO.

 3. Digitální podpisy

Každý z digitálních podpisů v knihovně 
ZYTO představuje fyzickou položku. Když 
ssoftware zavede každý digitální podpis, 
provede se nové odpovídající čtení GSR. 
Čtení GSR se může změnit, protože je 
ovlivněno energetickým spojením mezi 
digitálním podpisem a uživatelem.

4. Patentovaný software

Všechna základní měření GSR a měření GSR 
provedená poté, co software spustí každý 
digitální podpis, se stanou vstupy do 
jedinečného vzorce, který naleznete pouze 
u softwaru ZYTO. 

5. Biologické preference

Numerická hodnota, software ZYTO vytvořil, indikuje, 
jak odlišná je reakce digitálního podpisu od základní 
reakce. Digitální podpisy, které vytvářejí souvislejší 
nebo vyváženější reakce, nazýváme biologické 
preference.
  

6. Prioritizované výsledky

JJe vygenerována snadno čitelná zpráva, která zobrazuje 
hodnocení fyzických položek, jejichž odpovídající 
digitální podpisy měly za následek větší biologické 
preference. Zpráva je dostupná k tomu, aby pomohla 
jedincům při výběru možností k udržení dobrého zdraví 
a kondice. Celý tento proces nazýváme biokomunikace.
 

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


