
Witajcie, 

 

Dziękujemy za dużą frekwencję na ostatniej prezentacji przygotowanej przez przedstawicieli 

rosyjskiej firmy DETA ELIS. 

W związku z wieloma zapytaniami z Waszej strony i chęci uczestniczenia w kolejnych 

spotkaniach, miło jest nam Was poinformować, że pod koniec Marca odbędzie się kolejna 

Prezentacja. 

 

Spotkanie będzie oczywiście również darmowe. Zapraszamy Was 21 Marca 2020 r., Sobota, o 

godz. 14.00 do Centrum Biznesowym Ogrodowa 58, ul. Ogrodowa 58, Warszawa.  

Prezentację będzie prowadzić inna Pani doktor, która oprócz przedstawienia rosyjskich metod 

zarządzania zdrowiem przy wykorzystaniu fal elektromagnetycznych, omówi także szczegółowo 

programy na Mini AP i Mini Ritm. Prezentacja będzie dużo bardziej szczegółowa i obszerna niż 

poprzednim razem. 

Dodatkowo będzie można zadać Pani doktor pytania o swoje „choroby” i dolegliwości. 

 

UWAGA: Na prezentacji będzie przedstawiony PROTOKÓŁ na CORONA VIRUS, HPV 

(Human Papiloma Virus) i nowotwory. 

 

Koniecznie zobacz nową stronę o Produktach i Firmie: www.detaelispolska.com 

Dodatkowo zaprezentowana zostanie: 

technologia opracowana przez rosyjskich lekarzy, fizyków i specjalistów w produktach,  

urządzenia biorezonansowe: 

MINI AP 

MINI RITM 

MINI ENERGY 

BRT 

UDT 

PROFESSIONAL 

Rosyjska (holistyczna) metodologia spojrzenia na ludzkie ciało w celu przywrócenia zdrowia 

fizycznego i psycho-emocjonalnego 

Czas trwania spotkania: około 3 godziny 

Miejsce spotkania: ul. Ogrodowa 58, Warszawa 

Termin: 21 Marzec 2020 r., SOBOTA 

Godzina spotkania: 14.00 

Jeżeli jesteś zainteresowana/ny uczestniczeniem w darmowej prezentacji, prosimy o informację 

na maila: marta2782@gmail.com lub tel: Marta: 601 408 728, Adam: 607 393 495. 

 

Prosimy o zgłaszanie się na spotkanie do dnia 15 Marca 2020 r. (Niedziela). 

 

DIAGNOZY: 

Pani dr. będzie robiła również dla chętnych diagnozy w dniach: Sobota 21.03, Niedziela 22.03, 

Poniedziałek 23.03, Wtorek 24.03, Środa 25.03.2020r. 

Diagnozy będą bardzo szczegółowe, będą robione przy użyciu tego samego sprzętu i tej samej 

metodologii ale innej filozofii niż dr. Gianis. Czas trwania diagnozy: 1,5 godz. 

W czasie diagnozy będzie można zadać szczegółowe pytania dotyczące zdrowia. 

Koszt pierwszej diagnozy: 100 Euro 

Koszt powtórnej diagnozy: 70 Euro (Pani dr. będzie musiała zrobić od nowa całe badanie, 

ponieważ nie będzie miała wyniku badania od dr. Gianisa; każde kolejne, powtórne badanie 

będzie kosztowało 60 Euro). 

 

http://www.detaelispolska.com/
mailto:marta2782@gmail.com


Uważam, że każdy powinien zrobić sobie chociaż raz w życiu taką diagnozę, ponieważ na 

poziomie komórkowym można sprawdzić stan całego organizmu. 

  

 
Przykład kompleksowych badań rosyjskich i rewelacyjne wyniki odbudowy komórek w ciągu 24h 

 

Będąc po pierwszej i drugiej części szkolenia, wiedza jaką mają do przekazania Rosjanie, jest 

według mnie bezcenna i unikalna na skalę światową. Ich produkty, które stosujemy w całej 

rodzinie od prawie roku, pomogły doprowadzić do znacznej poprawy różne tzw. „ciężkie” 

choroby, do harmonii zdrowia dzieci i mieć sprawy w „swoich rękach”. 

 

Więcej o firmie Deta-Elis: 

Firma Deta Elis posiada 80-letnią, niezwykłą technologię fal elektromagnetycznych 

opracowanych jako tajną metodę dla wojska w dawnym ZSRR. 

Została ona udostępniona ludziom dopiero po rozpadzie ZSRR w 1991 r.  

Produkty biorezonasowe Deta-Elis zostały opatentowane i rozpowszechnione na całym świecie.  

Innowacje Deta-Elis są wynikiem wielu lat badań, wiodących rosyjskich lekarzy i specjalistów, 

które odbyły się w klinikach, szpitalach i uniwersytetach Federacji Rosyjskiej. Wszystkie 

produkty są opatentowane, mają niezbędne certyfikaty i szereg badań klinicznych. 

Specjalny niezależny zespół lekarzy z całego świata, pod marką DETA MED, wspiera naukowo 

pracę firmy i wdraża odpowiednie protokoły w celu przywrócenia zdrowia fizycznego i psycho-

emocjonalnej harmonii. 

PUTIN TEŻ TEGO UŻYWA! 

 

Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu.  

 

Ps. Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, daj znać. 

Pozdrawiam serdecznie, 

Marta Cieśla 

Tel: 601 408 728 
 

Facebook Adama: 

FunPage: Adam P. Anczykowski 

Grupa: Adam P. Anczykowski True Magic 


