
Kaj je SAFER CALL? 
SAFER CALL je fizično informirana folija, ki dokazano zaščiti človekovo telo pred vplivi škodljivega 
sevanja pri uporabi mobilnih  komunikacijskih naprav. 
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SAFER CALL učinkuje neprekinjeno. Informacije so trajno pritrjene na SAFER 
CALL šele, ko je fizično poškodovan ali močno ukrivljena se lahko učinek na-
lepke, zniža ali ukine. 
 
Ni znanih neželjenih učinkov pri uporabi SAFER CALL. Zaradi harmonizacije 
(uskladitve) elektromagnetna polja potekajo poti zunaj človeškega telesa, zato ni 
metaboličnih spremeb v samem človeškem telesu. Frekvence programirane na na-
lepki so naravne in nimajo negativnega vpliva na človeški organizem.  
 
Na sprejem mobilnika SAFER CALL ne vpliva. 
 
Uporabniki SAFER CALL-a poročajo, da niso občutili nič več glavobolov, slabosti ali 
izgube energije, živčnosti in to  niti po dolgih telefonskih razgovorih.   
 
Varnostna nalepka SAFER CALL je narejena v  Nemčiji za zaščito pred visokimi 
frekvencami  in elektromagnetnim sevanjem, 
ki nastaja iz: 
• mobilnih telefonov, 
• brezžičnih DECT telefonov, 
• prostoročnih napravah za poslušanje 
   dojenčkov, 
• in radijski opremi. 
 

Mednarodno združenje za elektrosmog in raziskave, Nemčija  



Na podlagi rezultatov študij in raziskave na Mednaro-
dnem združenju za elektrosmog-IGEF, v Nemčiji, je 

izdelek SAFER CALL dobil certifikat, oceno: 
"Preizkušeno in priporočeno od IGEF". 

Uporaba: SAFER CALL  folijo se nalepi na baterijo ali 
na zunanjo stran mobilne naprave. 
SAFER CALL  je fizično informirana folija, ki lahko 
pomaga zaščititi človekov organizem pred nezaželeni-
mi zdravstvenimi zapleti zaradi uporabe mobilne nap-

Ko se mobilna telekomunikacijska oprema uporablja (mobilni telefoni, DECT 
telefoni, baby prisluškovalne naprave, radijska oprema, prenosniki, itd), se 
ustvarijo visoko frekvenčna elektromagnetna valovanja. Znanstvene študije 
in testi kažejo, da lahko ti visoko frekvenčni  valovi  povzročajo zdravstvene 
težave pri ljudeh (in živali), kot je na primer glavobol, utrujenost, razdraž-
ljivost, motnje spomina, potenje, itd 
Človeško telo in tudi narava funkcionirata z elektromagnetnimi nihanji, ki so 
istega tipa kot nihanja, ki jih povzroča komunikacijska tehnologija. Interak-
cije so zato neizogibne. Praktično pa je energija informacijskih komponent 
sestavni del elektromagnetnega polja, ki nehote povzroča motenje na stra-
teško pomembnih točkah v organizmu, ki so posledice motenj kvantne infor-
macije, ki bi lahko pozneje povzročala bolezen. 
 
Kako Vas SAFER CALL varuje: 
SAFER CALL  organizira (harmonizira) energije informacijskih komponent 
tehničnih nihanj, počisti negativen potencial in s tem ustvarja naravni frek-
venčni vzorec. 
 
Zaščitni učinek SAFER CALL-a  je bil dokazan z naslednjimi meritvami in 
preizkusi: 
- Neurofeedback merilni postopki (Neurobiofeedback ali EEG je vrsta biofee-
dbacka, ki ponazarja delovanje možganov, pogosto s ciljem nadzora dejav-
nosti centralnega živčnega sistema.) 
- Biofeedback merilni postopki (Natančno instrumentalno merjenje fiziološ-
kih aktivnosti, kot so možgansko valovanje, delovanje srca, dihanje, mišična 
dejavnost, zaznavanje bolečine in temperatura kože. Ti instrumenti hitro in 
natančno pokažejo "povratne" informacije za uporabnika.) 
- Temno-polje mikroskopija krvi  
Študije so izvajali priznani zdravniki in fiziki. 
Dokaz učinkovitosti: Neurofeedback in Biofeedback merjenje 
Harmonizacijski učinek SAFER CALL-a  na uporabnike mobilnega telefona se 
je jasno pokazal z merilnim postopkom neurofeedback-a na testu posamez-
nikov. Oglejte si spremembe v možganskih valovih, ko se uporablja mobilni 
telefon, najprej s SAFER CALL-om in nato brez zaščitne nalepke. (Glej sliko 
1) 
Dokaz učinkovitosti: Temno-polje mikroskopija krvi  
Pri testiranih osebah, ki so uporabljale mobilni telefon-brez SAFER CALL-a, 
je bilo jasno poslabšanje krvne slike. Eritrociti (rdeče krvne celice) so bile 
jasno vidno zlepljene skupaj ("rouleaux formacije eritrocitov" = poslabšanje 
proizvodnje kisika in pretoka krvi). Prav tako je bilo ugotovljeno, da se je 
zmanjšala življenjska doba krvi. (Glej sliko 2) 
Telefoniranje s pomočjo SAFER CALL-a  je pokazalo, da "rouleaux formacija 
eritrocitov" hitro izgine in kakovost pretoka krvi se izboljša. Poleg tega je 
bilo celo dokazano, da je krvna slika praktično nespremenjena (kot, če ne 
uporabljamo mobilne naprave). (Glej sliko 2) 

Kri testirane osebe pred uporabo telefona Kri testirane osebe med uporabo telefona Kri testirane osebe med uporabo telefona 
z nalepko SAFER CALL 

Več informacij ter analize, testi, certifikati so dostopni na naši 
internetni strani:     www.safercall.si     www.safercall.eu 

SLIKA št. 2: Mikroskopska slika krvi 

SLIKA št. 1: Spremembe frekvence možganskih valov 
v človeških možganih  
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