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Introduktion:
Grattis till ditt köp av den professionella V2 seriens elektoterapiapparat (ETD).
Följande guide innefattar en introduktion till elektroterapi och rekommendationer
för användningen av din apparat samt den officiella ETDFLfrekvenslistan,
revisedad för din apparat.
En introduktion på parasiter och förklaring på en leverrengörning som vi starkt
rekommenderar.
Vi önskar dig varje framgång med din terapeutiska behandling och en positiv
upplevelse i användandet av din nya apparat!

VARNING: Denna maskinen är en elektroterapiapparat med mycket hög
voltagepotential. Läs denna broschyren noggrant och använd din apparat exakt
som hänvisat.
Grunder:
Vad är elektroterapibehandlingen med ETD mot?
 Använd elektroterapi för att bekämpa vissa virus, bakterier, parasiter, etc.
Elektroterapin fungerar på ett liknande sätt som homeopati; användande de
naturliga principerna för att läka kroppen. Allting runt oss har redan en elektriskt
laddning, en frekvens - som vi jämt och ständigt är utsatta för. Om du har ett
speciellt virus, livnär de sig i ett givet frekvensiskt fält.
Låt oss anta, för enkelhetens skull, att de lever enbart i en enda elektriskt
frekvens.
När du tillförser din kropp med samma frekvens, genererad via en ETD (med
mycket detaljerade vågor) överstimuleras viruset och dör.
 Använd elektro-terapi för att återställa vitalitet och hälsa: Programmet
producerar en harmonikresonans i kroppen.
Varje symptom medger en elektrisk dissonans i organismen. Med de ytterligare
generella programmen såsom ryggsmärta, avgiftning, program för lungor, lever,
etc., kommer dissonansen i kroppen att bli transformerad till harmonikresonans.
Sådana program är speciellt användbara för meridianbehandling, kopplat till 4
spännbandskombinationer.
 Använd elektroterapi för avgiftning. Avgifta tungmetaller, kemikalier och andra
oönskade gifter i organen.
 Använd elektroterapi i behandlingen av alla sjukdomstillstånd.

Teknisk beskrivning
Frekvensläge
0:01 kHz - 999.99 kHz (1 MHz)
25 behandlingsprogram
- 20 unika behandlingsgrupper
+ 5 (blank) extra användare, programbara grupper
- Varje grupp består av 10 behandlingsfrekvenser.
- Förinställningar kan bli återställda genom fabriksinställning.
- Alla 25 grupper kan bli omprogrammerade
Frekvensvåg och sidoband
30 MHz Mikroprocessor radiofrekvens/högfrekvens elektromagnetisk våg med
fyrkantig vågform; labbtestad fyrkantig våg. SINEvåg på Beamstråle
Högfrekvens elektromagnetisk våg och radiofrekvens och byte under drift
Laboriatorietested harmonikvågform periodvis på 100% frekvenser. Rifemaskin
model 110 & 281 högfrekvens elektromagnetisk våg/rf- kompitabel.
Spänningsinput
19v DC / 4500 mA (110 V / 250 V SMPS) Internationell spänning accepterad,
extern DC ändringsläge battertitillförelseadapter.
Korrekt spänningsoutput , variabel (användande Oscilloscope)
12.5v, 14.5v, 17v DC med 100% possitiv offset
50% Spänningoutput , variabel (användande Multimeter)
Variabel 6v, 7v, 8.5v DC med 100% possitiv offset (Multimetern kan ej känna
igen spänningsmotstånd med en frekvensvåg)
CPU Operativtemperatur (säker) *
26° - 33° Celcius
78° - 90° Fahreneit (normal opertivtemperatur)
DUAL RCA Outpututtag
2 RCA uttag, 1 set av handspännband, 1 set av fotspännband.

Hur man använder spännbanden

Varning:
Användandet av
spännbanden
över vristerna
kan komma att
orsaka
hudirritation

Bästa stället för långa stunder av behandling, såsom nattetid, är under fotsulorna.
På ett sätt att knappen av rostfritt stål vidrör undersidorna av fötterna. Fotsulorna
har väldigt tjock hud och tolererar långa perioder av elektroterapi.
Vi rekomenderar i användandet av spännbanden att de blå konduktivhöljet är i
kontakt med undersidan av foten och att den rostfria stålknappen alltid måste
vidröra fotsulan.
Korrekta sättet att använda spännbanden

Omlokalisera spännbanden till handflatorna

Silverknappen skall vara innåt mot handflatorna

Eller ställ in spännbanden så de omsluter fotsulorna (rekommenderat)

Det professionella V2:keybordet

FabriksPåknapp
-återställning

Enter: Välj, för alla menypunkter

Escape: Återgå till föregående meny

Sämk och höjj: Förflyttning av upp och ned i menyn

Högfrekvens elektromagnetisk våg, byte under drift (se sida 35)

Radiovågsfrekvens (se sida 34)

Knapp 0 - 9:
körs.

Knappar för inknappning av frekvenskoder, under tiden "Program"

Snabbstart: PRO V2 serier
►Koppla kraftadaptern till kraftuttaget
►Koppla kraftledningen till maskinen
►PÅ-ljus indikerar välfungerande kontakt
►Du kan koppla ett av spännbandsleden till #1
►Du kan koppla det andra ledet till #2
Bälte 1

Fabriksåterställning

Bälte 2

Signal

Power

PÅ

►Tryck på powerknappen för att starta maskinen
►LCDdisplayen kommer startas
►Maskintyp och info kommer att visas

Snabbstart:
► Börja med att starta din nya maskin genom att trycka på Fabriksinställning,
vänster hörn högst upp. Detta kommer möjliggöra omedelbar tillgång till
spänning (sensitivitet) inställningar- och språkmeny. Alla förinställningar på
grupp 21 - 25 kommer bli omställda till noll.

Fabriksintställning

Spänning:
► Första menyn är Spänning. Spänningen är förinställt på 17v. Detta är
utgångsläget för Rife Digital och bör inte ändras.
Denna spänningsnivå tillgodoser den mest effektiva behandlingsnivån.

Reducera spänning enbart för:
► Behandling av små barn
► Superkänslighet mot frekvenssignalen
► Känslghet som orsakar rodnad eller hudutslag
► Användandet av en Rifehelningsmatta i direktkontakt med huden.
Många advancerade vertyg som Beamradiation kommer enbar fungera på 17v,
förminskad kraft tillförande Beamraditionen kommer orsaka
Beamstrålningstillbehöret att fungera oeffekivt.
Alla allvarliga sjukdomsfrekvensprogram är designade att verka på 17v spänning,
så för effektiva behandlingar, lämna gärna spänningen på 17v

Knappsattser som fungerar i voltagemenyn

Språk:
► Den professionella V2 maskinen har 3 språk inbyggda i maskinen: engelska
(fabriksversionen), japanska och spanska.
Språkmeny:
Språk
ENGELSKA
Japanska
Spanska

Knappar som fungerar i språkmenyn

Engelska är standardspråket, hur som helst, väljer du att byta språk kommer hela
maskinen få ett nytt språk, ett språk som du möjligen inte förstår, så kom ihåg att
trycka "Fabriksåterställning" om du åter behöver engelska på maskinen.

Meny: Supersvep / introduktion
Supersvep är en funktion på maskinen som tillåter användaren att svepa varje
frekvens upp till 1 million Hz eller (999.99kHz)
När varje frekvens är tillförd användaren, kan användaren känna av en
annorlunda typ av elektroterapihelande, som kan komma att tillföra assistans i
situationer då specifika frekvenser inte är resultatkvicka i tillförandet.
Supersvep är enkel att hitta på huvudmenyn, och med ett simpelt tryck på "Enter"
påbörjar Supersvep “Playback”. Du kan pausa vart som helst i cykeln genom att
trycka "Enter" igen. Ytterligare ett enter-tryck återupptar cykeln.
Det är rekommenderat att använda specifika frekvenser i minst 10 minuter per
frekvens, på den specifika "sjukdomsbehandlingen" (finnes i ETDFlistan)
Hur som helst är det ingen skada att köra alla frekvenser, då och då, i
SuperSvepläget.

Läge: Supersvep / tillgängliga knappar

►Enter: Play: När "Play" syns på enhetsskärmen är dataproduktionen igång och
(ON)-ljuset är tänt. Nästan alla andra knappar är låsta i playläget, men du kan
ändå koppla spännbanden och påbörja din behandling i playläget. Frekvensen
visad på skärmen är den frekvens spännbanden mottager.

►Pause: Tryck "Enter" igen för att pausa programmet som körs. Detta knapptryck
möjligör alla tidigare låsta knappfunktioner.
► ESC: Tryck på ESCknappen, från "Pause", för att återgå till föregående meny.
►De högfrekvens elektromagnetiska våglägena och radiofekvenslägena är
ändringsbara i playläge. (Byte under drift) Se sida 34 - 35 för information om
högfrekvens elektromagnetisk våg och radiofekvens.

Meny: Konvergenssvep
Konvergenssvep är en ny funktion på apparaten som tillåter användaren uppleva
dubbel frekvensoutput (2 frekvenser simultant) användande en advancerad
version av Supersvepfunktionen.
Frekvensoutput från 000.01 till 999.99,
frekvensoutput från 999.99 till 000.01, samtidigt.
När varje frekvens är tillförd användaren, kan användaren känna av en
annorlunda typ av elektroterapihelande, som kan komma att tillföra assistans i
situationer då specifika frekvenser inte är resultatkvicka i tillförandet.
Konvergenssvep är enkel att lokalisera på huvudmenyn och genom ett simpelt
tryck på "Enter" påbörjas Supersvep “Playback”. Du kan pausa, oavsett vart i
cykeln du befinner dig, genom att trycka på "Enter", ytterligare ett entertryck
återupptar cykeln.
Konvergenssvep körs ½ tiden av en Supersvepsektion.
Läge: Konvergenssvepsknappar

►Enter: Play: När "Play" syns på skärmen är apparatsproduceringen på och
(ON)-ljuset är tänt. Nära på alla andra knappar är låsta i playläge, dock är det
möjligt att ansluta spännbanden i playläge och påbörja din behandling.
Frekvensen visad på displayen är den frekvens som spännbanden mottager.

►Pause: Tryck på enter igen för att pausa program. Detta upplåser även alla
tillgängliga knappar.
► ESC: Tryck på ESCknappen från "Pause" för att komma till föregående meny.
► Högfrekvens elektromagnetiska våg- och radiofrekvens-lägena är
ändringsbara i playläge (Byte under drift) Se sida 34-35 för information om
högfrekvens elektromagnetisk våg och radiofrekvens.

25 grupper: val under meny
► Använd sänk/höjj för att bestämma meny

► Maskinmenyn startar på grupp #1

►Tillgänliga förinställda grupper är #1 - #20. Varje grupper innehåller 10
frekvenser
► Grupp #21 - #25 är lediga. Ett bra ställe att lägga till dina egna frekvensval
► Det är möjligt att ta bort alla (#1 - #25 grupper) om du behöver fler än de 5 egna
användarprogrambara grupperna.
Gruppval och kommandon
► När du har valt din grupp, #1 - #25, med ▲upp och ▼ ned-knapparna, tryck
"Enter"

Gruppkommandon möjliga nu är:
► Kör: Kör en enda frekvens på position #0 på den nuvarande gruppen.
Mer information on "Kör", se sida 20-22
► EJECUCIÓN DEL PULSO: Kör en enda frekvens på position #0 på den
nuvarande valda gruppen. Pulserar på och av.
Mer information på EJECUCIÓN DEL PULSO, se sida 23
► Svep: Kör alla 10 frekvenser, #0 - #9, på nuvarande vald grupp i en period
av 10 minuter per frekvens

Mer information om Svep, se sida 24 - 26
► Pulserande svep: Kör alla 10 frekvenser, #0 - #9, på nuvarande vald
grupp i en period av 10 minuter per frekvens. Varje sekund är frekvensen
pulserande på och av.
Ytterligare information om Pulssvep, se sida 27
► Program: omprogrammera den nuvarande gruppen.
Mer information om program, se sida 28-31
Läge:

Kör

Körfunktionen är för den speciella uppspelningen av en enda frekvens på
apparaten. Körkommandot kommer återspela en användarvald frekvens från
listan av de 10 frekvenserna i gruppen.
Då den professionella V2 modellen innehåller 25 grupper, har användaren
möjlighet att omedelbart köra vilken frekvens som helst från vilken grupp som
helst.

Använd ▲ upp- och ▼ ned-knapparna för att välja frekvens från vilken grupp som
helst.
Alla 35000 frekvenser i apparatens ETDFLlista kan bli inprogrammerade i
apparaten kvickt, så användaren kan köra de inspelade frekvensvalet i önskad
period.
Körkommandot är ett rent manuellt läge och har ingen tid definerad. Så att en
användare kan välja körkommandot för att återspela en frekvens i valbar tid; från
timmar till dagar.
När du väl tryckt "Enter", visas gruppen du valt, samt frekvenspositionen för
gruppen. Även nummert i KHZ och "Play" visar output. Om du trycker "Enter"
igen kommer programmet att pausas.

Notering:
Vår rekommendation är att man använder Svepläget, se sida 24-26, hellre än
"Kör", då det är fördelaktigt att
använda multipla frekvenser i det automatiska Svepläget eller pulserande
svepläget, för effektiv sjukdomsbehandling.
Läge:

Kör (PLAY) / tillgängliga knappar

►Play: När Play visas på displayen är apparaten på och (ON)ljuset är
skinanade. Nästan alla andra knappar är låsta i playläge, du kan trots det koppla
spännbanden och börja din behandling i Playläget. Frekvensen påvisad i
displayen visar vilken output spännbanden mottager.
►Pause: Tryck Enter igen för att pausa program.
tillgängliga knapptryck.

Detta låser upp allla

►sänk/höjj för att välja en annan frekvens i pausat läge
►ESC: Gå tillbaka. Kommer bara fungera i pausat läge.
►De högfrekvens elektromagnetiska våg
samt radiofrekvens- lägena är ändringsbara i uppspelningsläge. (Byte under
drift) Se sida 34 - 35 för information om de högfrekvens elektromagnetiska
vågorna
samt radiofrekvenerna.
Läge: Pulseringsdriv
Pulseringsdrivfunktionen är identisk med Körläget, förutom att maskinen pulserar
en frekvens varje sekund, istället för det normala Körläget som inte pulserar.
Puls använder en unik processor för att lagra och bygga upp energin i en tillfällig
avposition, detta, bara för att tillbaka till kroppen kunna pulsera den lagrade
energin i en snabb svepanade rörelse. Ha ökad effektivitet av frekvensen och ha
en fokuserad vågform, och energin rör sig djupare in i kroppen för mer effektiva
helningsbehandlingar.

Dr Beck uppäckte denna metoden genom att konvertera en av hans orginal
Rifeapparater och rörand strömbaneoutput genom en Canonkameras pulserande
blixt, fråntagen en gammal kamera. Dr Beck fann den behandlingen betydligt mer
effektiv, användade lagrad energipulserad output, än via standardutsatta
outputmetoder. Samma pulseringsmetod är använt i din Proapparat, användande
modern mikrochip teknologi.
► Följ Körinstruktionerna för att använda Pulseringsdriv. Pulseringsdriv är
identiskt med Körkommandot, förutom pulserandet på och av varje sekund.
Läge:

Svepintroduktion

Svepfunktionen är en tidbestämd återspelningsfuktion som finns på alla orginal
ETDapparater. Svepäget återspelar vilkn som helst av de 25 gruppfrekvenserna
var 10:e minut.
Ett frekvensset kommer vara i 100 minuter (1 timme och 40 minuter). Svepläget
kommer också konstant loopa såvida du ej pausar eller ESC:ar (Escape) tillbaka
till menyn. Detta tillåter användaren att utföra nattliga behandlingsprogram utan
pause.
Önskar du en kortare behandlingstid i användandet av svepläget, manövra då
vidare till menyn för programmet "Pulseringsdriv" som alternativ. Pulseringsdriv
kommer köra igenom alla förinställda gruppfrekvenser var 20:e till 30:e sekund.
Pulseringsdriv är bara körmöjlig på Pro V2 Serier.
Att svepa traditionellt har bevisats vara mest det mest effektiva läget, enbart
baserat på intergrationen och användadet i ETDmaskiner i över 6 år.
Klientfeedback har konfirmerat att detta original ETDläge (svep) har bevisats vara
effektiv för alla typer av tillstånd.

Läge:

Svepinstruktioner

Kör 10 Frekvenser i en grupp genom att välja "Svep"

När du valt Enter visas den grupp du valt, likaså frekvenspositionen i den gruppen,
och nummert i KHZ. Play visar output. Trycker du då enter igen pausas
programmet.

Läge:

Svep (Play) / tillgängliga knappar

►Play: När Play visas på displayen är apparaten på och (ON)-ljuset är skinanade.
Nästan alla andra knappar är låsta i playläge, du kan trots det koppla spännbanden och
börja din behandling i playläget. Frekvensen påvisad i displayen visar vilken output
spännbanden mottager.
►Pause: Tryck "Enter" igen för att pausa program.
knapptryck.

Detta låser upp allla tillgängliga

►ESC: Gå tillbaka. Kommer bara fungera i pausat läge.
►Högfrekvens elektromagnetiska vågor samt radiofrekvens- lägena är ändringsbara i
uppspelningsläge. (byte i drift) Se sida 34 - 35 för information om högfrekvens
elektromagnetiska vågor samt radiofrekvens.
Läge:

Pulssvepintroduktion

Pulsesvepfunktionen är identisk med svepläget, med undantag att maskinen pulserar
gruppens 10 frekvenser varje sekund, istället för den normala svepåterspelningen som är
10 minuter per frekvens, (icke pulserande).
Puls använder en unik prosessor för att lagra och bygga upp energin i en tillfällig
avposition, detta, bara för att tillbaka till kroppen kunna pulsera den lagrade energin i en
snabb svepanade rörelse. Ha ökad effektivitet av frekvensen och ha en fokuserad
vågform, samtidigt som energin rör sig djupare in i kroppen för mer effektiva
helningsbehandlingar.
Dr Beck uppäckte denna metoden genom att konvertera en av hans orginal Rifeapparater
och rörand strömbaneoutput genom en Canonkameras pulserande blixt, fråntagen en
gammal kamera. Dr Beck fann den behandlingen betydligt mer effektiv, användade
lagrad energipulserad output, än via standardutsatta outputmetoder. Samma
pulseringsmetod är använt i din Proapparat, användande modern mikrochip teknologi.
.
► Följ Svepkommandot för att använda det pulserande Svepläget. Pulssvep är
identisk med svepkommandot, förutom pulserandet på och av varje sekund.

Läge: Program
► Använd▼▲ pilarna för att förflytta dig från grupp # 1 till grupp # 21 - # 25

► Grupp # 21 - # 25 är tomma grupper och är inte förinställda. Därför ett bra
ställe att börja spara dina program.

► Tryck "Enter" på apparaten för att välja grupp # 21, och du kan se att
frekvensen har 0 som utgångsläge.
► Använd ▼▲-pilarna för att välja en annan frekvensinställning eller simpelt
genom att starta programmeringen på frekvens 0 (enklast)
► Tryck Enter för att välja förinställd frekvenstid # 0

► Använd knapparna på keybordet för att välja din frekvens över nollorna 000.00,
och tryck på Enter för att konfirmera

► I exemplet här nedanför ersätter vi 000.00 Khz- frekvensen med 123.45 Khz

► Tryck på Enter för att låsa in (exampel) frekvens 123.45 Khz

Frekvens 0 : Är nu blinkandes
► Nu, tryck ▲- pilen för att flytta till den nästkommande frekvensen: Frekvens 1

Frekvens 1 :

Kan nu bli programmerad

Lista på 20 förinställda grupper
Grupp 1 :
Artrit, reumatism och benskörhet
Grupp 2 :
Generell astma & allergi
Grupp 3 :
Generell könsjukdom
Grupp 4 :
Specifik hepatit, Hep A, B, C
Grupp 5 :
Generell tand och oral hälsa
Grupp 6
Generell Cancer
Grupp 7 :
Metastater (organ) cancer
Grupp 8 :
Dr Rife's specialiserade MOR Högfrekvens elektromagnetiska vågofrekvenser
Grupp 9 :
Alzheimers samt andra demensdiagnoser
Grupp 10 :
Gram +/- Bakterieinfektioner (förkylning & influensa)
Grupp 11 :
Generella virus
Grupp 12 :
Hypertoni (högt blodtryck)
Grupp 13 :
Hjärtsjukdomar & generell KOL
Grupp 15 :
Dr Hulda Clark,

generella parasiter

Grupp 16 :
Cancer: Specifik bröstcancer

Grupp 17 :
Hjärnstörning & hjärnsjukdomar
Grupp 18 :
Leverfläckar (generella) och mänskliga svampsymtom
Grupp 19 :
Generell smärta
Grupp 20:
Stressjukdomar (generalla)
Grupp 21 - 25:

användarprogrambara grupper.

Funktion: (RF) radiofrekvens:

◄ Använd RF i vilket playläge som helst
◄ Byt i driv mellan RF och den högfrekvens elektromagnetiska vågen
◄ En fyrkant □ syns till höger om "Play" och indikerar att RF är igång.
Den dokumenterade informationen vi har, visar på att Dr. Rifes sanna M.O.R.s
som skulle resonera med organismer var de högre RF frekvenserna använda i
Kennedymodellerna 110, 281 och Rifestrålning #4 Rifemaskinen och de högre
harmonika frekvenserna använda i Beamstrålningns kliniska Rifemaskiner. Alla av
Dr. Rifes maskiner fungerade på RF-frekvenser inte ljudfrekvenser. Från
spekrummet analyserat av Philip Hoyland, Beamstrålnings Rifemaskin vet vi att
den använde ljudfrekvenser av enbart en anledning; att ge upphov till metoden av
sidobandharmonikträffar, för att träffa de högre harmoniska frekvenserna, som var
de sanna radiofrekvns M.O.R.s. Henry Siner reporterade att Philip Hoylands
design dödade organismerna under mikroscopsobservation. Addera detta till
listan av läkare som använde instrumentet och sade att de had många
sjukdomstillstånd botade. Detta visar på att Philip Hoylands harmoniska metod
definitivt fungerar.

Funktion: (CW) den högfrekvens elektromagnetiska vågen:

◄ Använd den högfrekvens elkektromagnetiska vågen in vilket som av playlägena.
◄ Byt i driv, under tiden maskinen är igångmellan den högfrekvens elektromagnetiska
vågen och radiofrekvenserna.
◄ Ett X syns till höger om "Play", indikerande att den högfrekvenselektromagnetiska
vågen är gång.
Den dokumenterade information vi har; visar att de originella kliniska
Beamstrålningsinstrumenten fungerade med den högfrekvenselektromagnetiska vågen.
ETD:ns professionella modell kan bli omvandlad till en orginell
Rifebeamstrålningsapparat med simulationsläge på 3.3 megahertz harmonik
bärarfrekvens, med ljudet RFkombinationen, som tillsammans producerar
sidobandsfrekvenser.
Denna sidobandsfrekvens sammarbetar med den sanna Rife M.O.R frekvensen och
devitaliserar eller gör ofarliga, farliga mikroorganismer.
Den högfrekvens elektromagnetiska vågen var läget använt i den orginala Rifemaskinen,
av Dr Rife, för att bota hans 16 patienter med "obotliga tillstånd"
Rifes digitalt professionella V2 CPU, uppgradering:
Användande den senaste teknoligin inom mikrochips, har ETD labb kopplat orginalet,
Rife maskinmodell 110 och Rife maskinmodell 281 instrument, för att kunna producera
två högfrekvens elkektromagnetiska våger samtidigt.
Denna innovation har också möjliggjort så att man kan reglera låga ljudfrekvenser, med
start från 10 Hertz uppåt, till en hög radiofrekvens och högfrekvens elkektromagnetiska
våg som kom att bli model 281. Det tog över 6 månader av development för att
kombinera de två Rifemaskinerna med ultra precision användande de senaste
mikrochipteknologierna, samt unik algoritmsprogramming.

Den digitalt professionella Rife V2 drivande den högfrekvens elektromagnetiska
vågeselektionen, verkar nu som representation av de två kraftfulla Rifemaskinerna,
numrerade; 110 respektive 281.
Dessa teknologier har också blivit transferred till Zapper Digital Professional V2 model, så
att advanceringarma i Rifeteknologier, är vidare bifogande Dr Clark PROmodellen.

Funktion: Fabriksåterställning

◄ Använd Fabriksinställning för att radera alla frekvenser i alla grupper, och
återställ maskinen tillbaka till fabrikskonfigurationen. Vänligen, se sida 32 - 33 för
fabriksförinställningar.
►Fabriksinställning återställer bara de 20 förinställda grupperna, tillbaka till
fabriksversionerna. (sida 32 - 33), och raderar all kontenta i grupperna 21 - 25 till
noll (0.00)
► Fabriksinställningen tar 1 second att utföra
► Fabriksinställningen kommer enbart fungera i initial startup menyfunktion och
kommer ej engageras i körläge eller någon av de andra operatörslägena
► Ta vara på att inte av misstag råka trycka på fabriksinställning, då du annars
kan komma att behöva återta dina sparade grupp 20 - 25- frekvenser tillbaka till
maskinen manuellt, via knappsatsen.
► Använd Fabriksåterställning för att återställa maskinen tillbaka till engelska
(förinställt språk) samt 17v (förinställd) spänning.

Frågor och svar:
F: Vilken är bäst att använda, den högfrekvens elektromagnetiska vågen eller
RF?
S: Den högfrekvens elektromagnetiska vågen (CW) (förinställd) är det bästa läget
för det är baserat på Rifestrålningsappartsorginalet. (RF) var senare ansett
efterföljande Kennedy modellerna och skulle anses vara ett andraval.
F: Vart är frekvenserna lokaliserade för att jag skall kunna programmera in mina
egna frekvenser i maskinen?
S: ETDFLfrekvenserna hittar du i sista sektionen av denna boken. Frekvenserna
är på engelska, då medicinska engelska termer och medicinsk beskrivning är
använda i flera olika språk.
Fråga. Kan jag koppla denna apparaten till en extern 12v bil- eller
solenergibatteri?
S: PRO V2 seriernas är i behov av 19v för att fungera, om du använder direkt på
ett batteri, kommer du behöva en 12v-19v strömväxlare . Husvagnar och
campingbussar kan säkert få inpluggat strömadaptern i bilens uttag. Adaptern kan
användas i amerikanska uttag (110v) eller andra länders (220v, 230v, 240v)
Kontakta Healthproducts2@gmail.com för externa batterival.
USAbutiken har solbatteri medtagbara apparatter som kommer köra PRO V2
serierna över kraftnät.
F.

Kan 2 personer använda maskinen?

S: Ja, 2 personer kan använda maskinen. Det är 2 inmatningshål uppe på
Proserien som tillåter en att koppla in för två personer.
-

Bara en grupp kan spelas samtidig
Simultanfrekvens produktion är bara möjligt i konvergenssvepningsläge.

Program för upp till 25 personer kan vara lagrade i maskinen, vilket är användbart
för en klinik, där de kan vara förberedda på upp till 25 klienter i förtid.
F. Vad är garantin på min professionella ETDmaskin?
S: 12 månader internationell garanti i alla internationella länder. Återsänd post kan
komma att kosta i länder utanför UK, USA och Australien.
F: Kan jag köpa bulk för nedsatt pris eller bli en återförsäljare?

S: Ja, nedsatt pris är möjliga vid mängdköp. Kontakta en distributör i ditt
område. Kontakter för UK, EU, USA och Japan är på baksidan. (((sista sidan is
last page, but you mean back page? Back page is Baksidan.))))
F: Jag gillar inte spännbanden, har ni ett alternativ?
S Ja. Den senaste Rifehelningsmattan är en ensidig konduktiv "sängmatta" som
du kan ligga på, utan att vara kopplad till spännband och sladdar. Det är ett
utmärk val för ryggsmärta, samt även för vilket annat program som helst. Mattan
är tillgänglig från USA- och UK-butiker och kan beställas direkt, här:
(USA)
www.healthproducts2.com

(Mattan visas på hemsidan)

(UK)
rifedigital.net/order ("Mattpaketet" är på sidan)
I USA är mattan sänd med USPS (US) Postservice, och även tillgänglig till alla
internationella länder. Rifehelningsmatta kan enbart kopplas med "PRO & PRO
V2" serierna.
I UK och Eu, är mattpaketet postat med Royal Mail, inkluderande tracking.
F. Efter läst Dr Rifes journal, vet jag att Dr Rife använde spännband på hans
1940modell, Rifemaskiner, hur som helst vet jag också att han använde ett ljus
eller lampa som extra val i behandlingar. Kommer ni sälja en Rifelampa för den
profesionella maskinen?
S: ETDlabb i Tyskland jobbar i denna stund på en Rifelampa att passa Rifes
profesionella digitala model. Detta har varit ett fortlöpande projekt i 2 år, då
överförandet av frekvenser till ljus kräver mycket undersökning och tester på
specifikt utvalda personer. Vi förmodar en release av Rifelampan i 2020 - 2022,
men har i dagsläget inget datum givet.
F. Jag behöver ett par extra spännband och sladdar, då jag arbetar med klienter,
så är i behov av extra accessoarer.
Svar:
- kardborrspännband
- Flexibla spännband
- Extra ledningar
- Rife helningsmatta
- medtagbart solbatteripack

finns tillgängliga från USAbutiker, och kan beställas direkt via:
www.healthproducts2.com
(spännband finns på hemsidan. Spännband
är tillgängliga för internationella klienter)
För UK, Eu och globalt:
- Rife helingsmattor
- är tillgängliga från rifedigital.net/order (Eller email rifedigitaluk@gmail.com)
Japan
- Rife helningsmattor, kardborrspännbandband, ledningar
- Kontakta ovan internationell butik
Rekommendationer för behandlingar
Generalla rekommendationer:
Om du är en nybörjare när det kommer till denna formen av terapi, eller om du inte
använt den profesionella V2:n alls, eller bara en kort tid, då rekommenderar vi att
du startar behandlingen långsamt. Kör i svepläget maximalt en cykel per dag,
om möjligt, i två sessioner (först 5 frekvenser, ett par timmar senare de resterande
5).
Efter ett par dagar med denna något konservativa behandling, kan du öka
behandlingstiden till 2 svepcyklar om dagen. Om du regelbundet arbetar med
apparaten, kan du starta nattliga behandlingar, 7 - 9 timmar med påkopplade
fotspännband. På så sätt kan du fullborda 3 till 4 cyklar medans du sover, och
uppleva stor, omedelbar helningsframgång. Generellt sagt, sömnen blir inte
lidanade; många användare tillomed beskrev snarare motsatsen, de kände sig
klarare och mer alerta efter nätter med elektroterapibehandlingar.
ETDfrekvensboken listar tusentals sjukdomar kombinerat med 10
frekvenser. Ibland är valet enkelt, exempelvis; har du en förkylning, simpelt
programmera din apparat med det frekvensset för "vanlig förkylning" och ställ in
maskinen på <svep>. Mer komplicerad sjukdom kan behöva ett individualiserat
program.
Generalla sjukdomsbehandlingar:
Generalla behandlingar skulle klassas som parasitrengöring, förkylnings- eller
influensabehandlingar, svamp- eller hudsjukdomar, bakerier, virusinfektioner och
avtoxinering, för att nämna ett par stycken. Dessa tillstånd kan bli behandlade i
en period mellan 21 – 30 dagar.
För generalla parasitbehandlingar rekommenderar vi:
Den parasitgenerella omfattande: Dr Clark (förinställt # 15)

Programmera ETD:n med varje frekvens och använd 10 minuter per frekvens.
Många människor använder ETD:n på foten under natten, och de första 21
dagarna av rengöringen 7-9 timmar per dag eller natt, medan sömn eller vila.
Placera vristspännbanden på båda fötterna med silvesidan nuddande sulorna.
Programmera alla de ovan frekvenserna och tillåt frekvenserna över natten att
cykla i en loop var 100:de minut.
Om du inte är medveten om förhållandet som behandlas, enkelt använd då en av
de apparförinställda frekvenserna i maskinen. Och använd <Svep> knappen att
köra frekvenserna enligt instruktionerna ovan.
Seriösa sjukdomsbehandlingar:
Mer seriösa sjukdomar kräver oftast en längre period av behandling, och tillåter
ofta en frekvenskurs som kan komma att förändras var varranan vecka. Vår
apparat har fragångsrikt blivit använd att behandla seriösa sjukdomstillstånd för
tusentals människor. Gång på gång har resultaten visat hur de förlängda
behandlingssessionerna har producerat den bästa helningsresponsen.
Förlängda behandlingssessioner är lämpligare under natten, så att dagssysslorna
eller arbetet slipper att bli lidande. En nattlig session med spännbanden på
fötterna kommer tillåta en djupare helning som når och penetrerar kroppens organ.
Exempelvis, tarmarna är organ som tidigare inte kunnat bli nått av tidigare
frekvensapparater; nu med ETD:n kan en eliminera parasiter och patogener som
inkräktar på tarmarna, och andra organ såsom levern, njurar, gallblåsan och
magen. Oavsett, det tar tid och du är förväntad att använda frekvenserna som
resonerar specifikt med patogenerna eller parasiterna involverade. Vi
rekommenderar <svep>läget för detta fall, då läget scrollar igenom de 10
frekvenserna var 10:de minut, i en loopande cykel. Varje frekvens resonerar för
att behandla det specifika sjukdomstillståndet.
Imed att ETD:n fungerar genom naturliga frekvenser, kan tre månader pausas för
en regression av seriösare sjukdomstillstånd. Naturliga mediciner fungera på
detta sätt på en mer subtil nivå, och under en förlängd tidperiod. Igen, bästa
resultat nås med de förlängda nattliga behandlingssessionerna.
Hur man väljer frekvenserna
Om du har symptom som inte så lätt kan identifieras, då finns det flera metoder att
välja ditt behandlingsprogram på:
• För att välja den korrekta frekvensen eller frekvenssettet, kan du arbeta med
kinesiologi (muskeltestning, baserad på principen att kroppen redan vet vad den
behöver; du kan arbeta med en kinesiologipraktiserande eller lära denna
teknologi för ditt egna hemmabruk). Vissa klienter jobbar med pendel, som också
är enkelt att lära sig.

• Det finns elektroterapiapparater som kan skriva väldigt precisa diagnosiska
profiler. De är ofta använda av homeopater (Vegamaskin) eller i naturliga praktiker
(Bioresonanceapparater), som Kvantum SCIO. Dessa är baserade på samma
princip, bara de att startar från en fullkommligt frisk kropp och är sedan mätt och
diagnoserar dissonansen som finns i en ohälsosam kropp. Så du kan kolla en
sådan klinik, få en diagnosprofil och sedan bota dig själv med din apparat.
• De flesta sjukdomsfrekvenserna är listade i boken. Trots det kan medicinska
definitioner förändras med tiden eller bli omdefinerade. Om du inte kan hitta en
frekvens kan du möjligen kollat i fel sektion av boken. Exempelvis: Hudcancer kan
listas som “Cancer, hud”. Eller bandmask kan vara listad som “Parasiter,
bandmask” exempelvis. Om du är osäker, emaila då din maskinsleverantör för
det korrekta frekvenssettet eller ladda ner PDF versionen av denna bok, och
använd Adobe PDF:ns sökkommando för att hitta sjukdomsnamnet.
• Om du använder dinI ETD regelbundet och du märker av andra allvarliga
sideffekter: du kommer lära känna din kropp mycket bättre och bli känsligar mot
den fysiska processen av denna terapin. Du kommer kunna fastställa din sjukdom
och därför välja din egen behandling mer preciserat. Du kommer bli kapabel att
identifiera frekvenserna som tar dig till större hälsa och kunna ta in nya set av
frekvenser vid behov.
Varningsnotering på behandlingarna
Du kan inte göra “något fel” med dessa behandlingarna. Exempelvis kan du
använda maskinen för att eliminera en specifik parasit, och om du inte har denna
parasiten kommer den elektriska frekvensen simpelt försvinna utan effekt på
kroppen. Undersökningar har visat att patogener lever i ett specifikt frekvensläge.
Om du korsar frekvenslägen med andra patogener eller parasiter av snarlik
ressonans är det troligt att du kan eliminera den arten. Vi rekommenderar
föränderligt frekvensset om du ej känner av förändring med dina
sjukdomssymtom efter förlängd behandling (5 dagar). ETDfrekvensboken
kommer förse andra frekvensalternativ att assistera vid yttterligare behandling.
Vad är en Herxheimerreaktion?
När du påbörjar elektroterapibehandlingar dödas många parasiter och patogener.
Detta kan överväldiga ditt immunsystem och leda till illamående, trötthet and yrsel.
Detta kallas 'Herxheimereffekt', eller parasit-utdödnings-syndrom’, en
immunsystemsrespons på toxiner i blodet och vävnaderna.. Denna kortfattade
överladdning av levern och andra eliminerande organ försämrar till en början dina
symtom. Detta kan vara upp till timmar men också 2-3 dagar innan du börjar må
mycket bättre. Det är viktigt att veta att försämringen av symptomen inte visar på
ett misslyckande i behandlingen; faktum är, att det är tvärt emot, exakta
motsatsen. Det är beviset för en mycket stark och effektiv avgitning.

Vad ska man göra när en Herxheimerreaktion inträffar?
Den viktigaste saken är att acceptera denna fysiska reaktion, som ett
konfirmerande resultat av behandlingen. Om det är väldigt allvarligt, reducera då
tiden av behandling, drick mycket vatten (minst 4 liter per dag) och vila (ingen
träning!) Ät lätta måltider så matsmältningssystemet inte behöver överarbeta.
Tillför färskpressad citronjuice i dricksvattnet och säkerställ att ditt
matsmältningssystem fungerar korrekt (Epsomsalt eller naturliga laxeringsmedel
kan vara rekommenderat att använda). Ta en paus från elektroterapisessionen ett
par dagar tills du är återställd.
ETDvarningar
• Det har föreslagits att gravida kvinnor inte bör använda
elektrofrekvensapparater
• Pacemakers: Du kan använda med Pacemaker, men använd
maskinspännbanden och sladdar mer än 12 inches från bröstområdet.
• Det har förslagits att den frekvensoutput genererad i bandbredden av
Lactobacillus Acidophilus: (346.05, 347.00, 348.00, 349.00, 350.00, 351.65,
352.00, 353.00, 354.00, 355.00) kan trigga svampinfektion Candidiasis (Candida)
hos vissa människor. Om ditt behandlingsprogram delar spelrum med
bandbredden av denna naturliga mag- och tarmflora, ta då dagligen “Pro Biotic”
supplement, tillgängliga på hälsokostbutiker. Lactobacillus acidophilus finns
också i naturell yoghurt, Kefir och Kombucha.
Viktig notering:
I sällsynta fall kan man känna en kittlande sensation på huden, på grund av
användandet av vår ETD. Vanligtvis händer detta när man använt vristspännband
på känslig hud; såsom på abdomen, vristerna, eller annan mjuk hudarea. För att
undvika detta, vänligen använd vristspännbanden enbart på handflatorna eller
fotsulorna.
Användande av spännband en längre tid på känslig hudarea trots vad ovan nämt
gällande stickande sensation, kan orsaka lokalt hudutslag. Om du verkligen
behöver behandla just på dessa ställena, vänligen omplacera spännbanden
regelbundet var varrannan minut, vid känslan av stickande känsla. Bästa stället
att utföra behandling under en längre tidperiod är handflatorna och/eller
fotsulorna.
Du kan också tänkas ändra spänningen neråt på den Professionella V2:n, från
17v till 14.5v eller 12.5v för att reducera känslighetsproblem. Spänningen är
förinställd på 17v. Detta är förinställningen för Rife Digital och bör inte bli ändrad
på grund av att denna spänningsnivå på 17v tillför den effektivaste
sjukdomsbehandlingsnivån.

Reducera spänning enbart för:
► Behandling av små barn
► Superkänslighet inför frekvenssignalen
► Känslghet som orsakar rodnad eller hudutslag
► Användandet av en Rifehealingmatta i direktkontakt med huden.

Bästa stället för långa stunder av behandling, såsom nattetid, är under
fotsulorna. På så sätt vidrör knappen av rostfritt stål undersidorna av fötterna.
Fotsulorna har väldigt tjock hud och tolererar långa perioder av elektroterapi.
(Bild) exampel på hur spännbanden är säkrade på fötterna, mest effekivt

Förslag för pålitliga maskinoperationer.
Vi skulle vilja ge förslaget; att maskinen är placerad på ett hårt underlag,
exempelvis på ett glasbord, nattduksbord i trä, eller direkt på golvet om du har
marmor eller liknande yta.
Placera inte maskinen uppe på sängen, i sängen, på en heltäckningsmatta eller
på kudde/kläder.
Bli inte orolig om det gröna ljuset börjar blinka på programmen: 00.01 – 00.04 kHz
I användandet av “Superlåg Range”- frekvenserna i 00.01 – 00.04, kan de gröna
ljuset komma att blinka, indikerande på att maskinen är i ett utgångsläge av låg
frekvens. Det väldigt låga frekvenslägena 00.01 – 00.04 är de mest
avgiftningsseffektiva utrymmena.
Och av denna anledningen var det passande med ett grönt blinkande ljus, så
läkare och övrig hälsoprofessionella kunde monitera deras klienter.
De låga avgiftningserien kan orsaka en lätt Herxheimerreaktion för vissa klienter.
Denna avgiftningsserie tillåter snabb elimination av patogener och bakterier i
kroppen som kan orsaka en lätt reaktion hos somliga personer, så som kortfattade
förkylningssymtom, som sällan stannar mer än ett par timmar.
Denna maskin har blivit kvalitetskontrolllspasserad i flera år av fortsatt
framgångsrik verksamhet.
Teknisk data
Vågform=

- Fyrkantig vågoutput
- Spänning 17v (Osklioskopi)
- Spänning
- 8.5v (Multimeter)
- Cykel 100% possitiv offset
- DAC: Digital precision
- RF Frekvenser användande
- Högfrekvens elektromagnetisk
vågImpedans
* Automatisk byte till SINEvåg enbart när
Dr Rife Beamstrålningslampapparat körs
Laboriatorietestad harmonikvågform
perodisk på 100% frekvenser
Fig. 2

Squarewave h... = fyrkantig vågharmonik

DAC
Digitala frekvenser från direkt digitalsyntes och digital signalbehandling är konverterade
till analog innan de är utsända från ETD:n. Dessa digital-till-analogkonvertiter är också
igenkända som "DAC". ETDsignalen genomgår DAC:en, passerar lågpass- eller
bandpassfilter för att slutföra analogversionen. Frekvensen producerad är en mycket
exakt analogfrekvens med alla över- och undertoner av den analogfrekvensen..
Analogifrekvensen producerad av ett digitalt chip kan bli svept upp eller ned, med mer
exakthet än de flesta frekvensgeneratorerna. De vikigaste att lägga på minnet är att
frekvensen kommer bli konverterad till analog innan den är utsignalerad av ETD:n.
Digitalt producerade frekvenser, när konverterade till analoga, är de mest exakta. Dessa
analoga frekvenser, väl konverterade till fyrkantig våg, producerar den fyrkantiga
vågharmoniken (som visad i fig. 2) Radiofrekvenser är producerade användande
högfrekvens elektromagnetisk vågimpedas.
Vågtyp
Vågtypen är fyrkantig våg, den mest pålitliga vågformen testad för eliminering av
patogener och sjukdomsbehandling. Tidsproportionen är fixerad 50% på
standardmodellen, och 10% - 90% fyrkantig våg tidspropotion på den professionella V2
modellen, under pulslägesvalet. (Fig. 1) Vågens form kommer förvandlas till en Sinevåg
när Beamstrålning används med den professionella V2:n, i enlighet med Dr Rifes
Beamstrålningsmaskins specifikationer.
Spänning och amperage
Spänningsoutput mätt av oscilloskop kommer korrekt att mäta peaken av måttet
"Fyrkantig våg" (8.5v) adderad till bottnen av den fyrkantiga vågen (8.5v) att producera
den korrekta outputlavläsningen av 17v.
Output mätt genom en multimeter kommer precist att mäta toppen av den fyrkantiga
vågen (8.5v) enbart. Inläsningen är omedelbar och kommer ej account för den totalt
sanna mätningen (8.5 + 8.5 = 17v).
Så vänligen notera, om du mäter the output på din ETD med en multimeter, förstå att
måttet visat kommer bara spegla 50% av den totala output av din ETDapparat. Denna
avvikelse har att göra med många mulitmetrars oförmåga att riktigt kunna mäta spänning
från en vågform. Om i tvivelsmål, testa alltid ETDoutputten med ett professionellt
oscilloskop. Amperageoutput från DC källa är 4500ma.
Harmonika frekvenser
Frekvenser producerar harmonik som progresserar från hög till låg, och igen till hög med
vågens outputsekvenser (fig. 2). Harmonikfrekvenserna består av övertoner och
undertoner av frekvensen. I en apparat som ETDfrekvensgeneratorn, fortlöper
harmonikerna ständigt utan uppehåll. Med harmonik kommer du inte enbart erhålla
helande effekter av frekvensen själv, utan du kommer också göra det svårt för
patogenerna att undgå den givna frekvensen.

Introduction till ETDfrekvenslistan
Den reviserade editionen av ETDfrekvenslistan (Elektroterapiapparatslistan,
utgåva; aug 2020 - 2022) tillförser användaren av ETD en tydlig och omfattande
manual att använda elektronisk terapiapparat mot diverese olika sjukdomar och
krämpor.
Denna bok har blivit anpassad efter originalversionen CAFLfrekvenslistan, för
användningen av din apparat och all programbar frekvens nämnd i kilohertz
(kHz).
Elektrobehandlingens apparatlista (© ETDFL-associationen)
Denna bok har blivit sammanställd av medicinska undersökare, som använt Dr
Rifes professionella V2maskin i kombination med kvantum SCIO
Bioresonansapparat, för att upptäcka de specifika frekvenserna som reflekterar
framgångsrik medicinsk behandling av patienter på olika
RIFEfrekvensinställningar. De medicinskt praktiserande har gjort noteringar av det
utrymme av frekvenser en specifik sjukdom haft när behandlingen vait lyckad.
Dessa har sedan blivit införda i denna boken.
Frekvenserna i denna bok reflekerar framgångsrika behandlingar användande
digitala elektroterapiapparater. Möjligtvis kommer de inte alltid vara ett bot för en
sjukdom, men frekvenserna kommer att assistera som stöd i många sjukdomar.
Många parasitspecifika sjukdomar kan bli behandlade och läkta genom de
specifika frekvensprogrammen utmärkta i ETDfrekvenslistan.
Alla frekvenser i denna bok är i kilohertz (KHz). 1 KHz korrospenderar med 1000
Hz (i.e. 30000 Hz = 30.00 KHz). Räckvidden för den digitala apparaten är från
000.01 KHz upp till 999.99 KHz (exakt. 1 MHz (megahertz). Denna
frekvenssamling har tagit form som tillåter dig programmera frekvenssetten direkt
in i din digitala frekvensapparat.
Välj de frekvensset från denna bok genom navigatorkontrollbordet, direkt in i
maskinen, för att uppnå en förbättring med dina symptom, botmedlet för diverse
olika sjukdomstillstånd och fyiska krämpor.

ETDFL
E.T.D.F.L är ett fortlöpande projekt där 12 kliniker tvärs över planeten använder
Kvantum SCIO Bioresonerande maskiner för att registrera sjukdomsfrekvenser av
faktiska klienter, och därefter producera de 10 mest korrekta frekvenserna, som är
klassade lämpliga för behandlingar med den Rojala Rifemaskinen. Detta projekt
började 2006 då orginalet "CAFL frekvenslistan" upphörde. ETDFL blev den nya
listan, nu använd av mer än 100,000 Rojala Rifemaskinsanvändare tvärs över
planeten.
Precisionen av frekvenserna är sedda i de positiva resultaten de klienterna som
använt denna frekvenslist på kliniker och i hem i varje land.
ETDFL är uppdaterad en gång per år. Senaste PDFversionen tillgänglig på:
ETDFL.com
PDFversionerna av ETDFL på ETDFL.com tillåter dig att söka igenom
ETDFLdatabasen för sjukdomsfrekvenser som kan vara mer uppdaterade än
listan i denna bok.
Denna Digitalt professional V2 apparaten är lincenserad att använda alla Royal
Rife frekvensset © 2020 - 2022 ETDFL Berlin, Germany
Ansvarsfriskrivning
E.T.D.F.L-associationen (ETDFL.com) erhåller inga garantier på att de rojala
Rifefrekvenserna i denna bok kommer bota någon specifik sjukdom. Listningen är
en guide sammanställd av elektroterapimedicinsk personal, som haft
framgångsrika resultat på varje specifikt listade frekvens.

Accessories Available at: ETDFL.COM
►Dr Rife Treatment Straps for Hands and Feet
· Flex Straps:
· Velcro Straps:
· Wires (Button Cables):
►Dr Rife Treatment Mats
· 3M Conductive Rubber Mats (Rife Mat)

►3M Conductive Rubber Belts (Rife Belt)

►Beamer.Tech Pulsed Electromagnetic Field Technology
Beamer.Tech PEMF Full Body Treatment Mat (www.beamer.tech)

SMD Light Technology: Available at: ETDFL.COM
►Dr Rife Retyne™ Macular Degeneration Light Healing Mat

- For the treatment of over 25 Eye Diseases and Disorders.

►Dr Rife Red LED Infrared Injury Healing MAT
- For the treatment of every type of Sprain and Injury.

►Dr Rife Culique™ Anti Aging Multiple IR Healing Mat

- For Anti-Ageing treatment, Skin Treatment and Hair Loss Treatment

►Dr Rife Beam Ray™ Cancer Treatment Sinewave Modulated Digital Waveform Light

Mat

.

Internationell försäljning och undersökningar
USA / Kanada / Australien / globalt
Försäljning och service
(web) www.rifedigital.com
(E)
healthproducts2@gmail.com
USA  206-708-6408
Internationellt  0011-1-206-708-6408
UK & Europeiska unionen,
Östra Europa & globalt
London UK-butik, manager: Rosalie
(web) www.rifedigital.net (E): rifedigitaluk@gmail.com
(web) www.drclark.co/uk (E): clarkzappersuk@gmail.com
UK  07376056374
Internationellt  0044 7376056374
Japan: この店舗の日本人顧客のみを対象とした大規模割引
ウェブサイト
rifedigital.jp
マネージャー ピーター・ウィリアムズ博士
E メール rifedigital@gmail.com
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