
POLUIÇÃO ELETRÔNICA
UM RISCO SÉRIO E 

AINDA POUCO AVALIADO



Vivemos literalmente imerso numa "nuvem" de 

rad iações e let romagnét icas  art ific ia is 

produzidas pela tecnologia humana. 



Qual o risco de viver em meio ao bombardeio 

eletromagnético produzido por celulares, 

computadores, tablets e outros aparatos 

onipresentes?



As ondas eletromagnéticas é uma realidade no 

nosso dia a dia.



Ao nosso arredor, dentre tantos aparatos 

eletrônicos, é indiscutível a total soberania dos 

celulares no mundo globalizado, ocupando a 

extraordinária marca de quase 6 bilhões de 

unidades. 



O Celular, item indispensável em nossa rotina 

diária, tem um papel importantíssimo nas 

execuções de todas as nossas tarefas, que vão 

desde funções de comunicação, entretenimento, 

trabalho, lazer e etc 



Com tantos benefícios oferecidos pelo celular, 

um inimigo invisível acompanha cada aparelho, A 

POLUIÇÃO ELETRÔNICA, nos causando danos 

imperceptíveis mas de extrema relevância a 

saúde, com danos ainda incalculáveis.



A Life Extreme, posicionada no mercado com  produtos tecnológicos que 

proporcionam  o bem estar, traz ao mercado o seu mais novo lançamento

Life extreme



PLUS



Um produto especialmente desenvolvido para 

bloquear a poluição eletromagnética provocada 

pelos celulares.

PLUS
Life extreme



O BIONCELL PLUS, contem a exclusiva e inédita 

tecnologia de filtros eletromagnetico do 

mercado.

PLUS
Life extreme



PLUS
Life extreme

Na primeira camada, contem uma cobertura de 

uma tecnologia que chamada SILEPOXI,  alem de 

dar o acabamento final no produto, acontecem no 

âmago, um componente que amplifica uma 

“nuvem” iniônica para aumentar a eficácia de 

proteção magnética.



PLUS
Life extreme

Na segunda camada, temos aplicada de forma 

uniforme, nossa tecnologia de IONS, que 

chamamos de BIONLIFE, tal camada, gera uma 

“nuvem” IONs para equalizar a frequência de 

entrada eletromagnética.



PLUS
Life extreme

Na terceira camada, contem a tecnologia 

BIOQUANTICA, tecnologia esta que gera uma 

bioresistência no campo eletromegnético, 

equalizando de forma uniforme todas as 

frequências em torno da área de atuação.



PLUS
Life extreme

Na quarta camada, aplicamos uma Nanotecnologia 

metálica, com base de metais altamente 

condutores de campo magnético, gerando um 

vórtice na frequência de entrada.



PLUS
Life extreme

Na quinta e última camada, contém outra 

N a n o t e c n o l o g i a  c h a m a d a  M X E N O,  u m 

desenvolvimento tecnológico de ultima geração 

de aplicação aeroespacial em satélites para 

proteção dos ventos solares no espaço sideral, 

agora de forma inédita e exclusiva como item na 

proteção da radiação celular.


