
Για το τεστ τροφών χρησιμοποιείται η μέθοδος Βιοανάδρασης SCIO, με την πιο εξελιγμένη 
συσκευή Κβαντικής Βίοανάδρασης SCIO 
 
 
Μαζί με το τεστ τροφών, θα γίνει ιριδοσκόπηση στην ίριδα του ματιού, για τον έλεγχο του 
γαστρεντερικού συστήματος, ώστε να αποκαλυφθούν τυχόν γενετικές αδυναμίες και ευαισθησίες 
που μπορεί να υπάρχουν. Για τους ιριδολόγους το γαστρεντερικό σύστημα είναι ο δείκτης 
υγείας του ατόμου. 
 
 
 
Η ιριδολογία είναι μία νέα επιστήμη που χρησιμοποιείται ανά τον κόσμο από γιατρούς και 
εναλλακτικούς θεραπευτές και αφορά την μελέτη, την αποκρυπτογράφηση και την ερμηνεία των 
μοναδικών σχηματισμών της ίριδας. Βασίζεται στην αρχή ότι κάθε σημείο εντός της ίριδας, 
αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο όργανο ή σύστημα του σώματός μας και κάθε σημάδι ή χρωματική 
μεταβολή στην ίριδα, φανερώνει κάποιο είδος γενετικής ευαισθησίας. Αναλύοντας αυτά τα 
δεδομένα, ο ιριδολόγος εξάγει συμπεράσματα για την κατάσταση των ιστών του σώματος αλλά και 
για την κατάσταση των οργάνων.
 

 
Η Ιριδολογία αποκαλύπτει:

• Την ιδιοσυγκρασία του οργανισμού, δηλαδή τη λεγόμενη «κράση» 

• Αν υπάρχουν γενετικές αδυναμίες και ευαισθησίες και σε ποια συστήματα και 

• όργανα 

• Τις κληρονομικές προδιαθέσεις κι αν υπάρχει κίνδυνος να ενεργοποιηθούν και κάτω από ποιες 
συνθήκες 

• Τα χρόνια προβλήματα του οργανισμού, οξείες καταστάσεις και φλεγμονές 

• Τα αίτια των διαφόρων συμπτωμάτων που ταλαιπωρούν τον οργανισμό 

• Ποια όργανα ή συστήματα υπολειτουργούν 
Σε ποιους είναι χρήσιμη: 

• Σε όσους υποφέρουν από «περίεργα» συμπτώματα, τα οποία δεν μπορούν να εξηγήσουν οι 
εργαστηριακές εξετάσεις 

• Σε ασθενείς στους οποίους η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη απέτυχε, αλλά είναι αποφασισμένοι 
να βοηθήσουν τον εαυτό τους με εναλλακτικές λύσεις 

• Σε γονείς οι οποίοι αδυνατούν να προσδιορίσουν ένα πρόβλημα με το παιδί τους 

• Σε υιοθετημένα παιδιά που θέλουν να εξακριβώσουν τις γενετικές τους προδιαθέσεις 

• Σε υγιή άτομα που θέλουν μια εξατομικευμένη κατεύθυνση για διατροφή και τρόπο ζωής 

• Σε κάθε άτομο που θέλει να μάθει από περιέργεια τη ριζική αιτία του προβλήματος στην υγεία του 

• Σε αυτούς που έχουν μια διαφορετική προσέγγιση για τις μεθόδους θεραπείας και ενδιαφέρονται 
για την ισορροπία και την ενδυνάμωση της υγείας τους

Η βιοανάδραση SCIO είναι ένα εξεζητημένο και υπέρ-εξελιγμένο μηχάνημα βίο-μέτρησης, βίο-
ανάλυσης, βίο-ανίχνευσης και επιστροφής (βίο-ανάδρασης) στον οργανισμό κβαντικών 
(ηλεκτρομαγνητικών πεδίων). Είναι απόλυτα ασφαλές για τον άνθρωπο γιατί βασίζεται σε 
συμπαγείς επιστημονικές βάσεις. Ενσωματώνει ένα σύστημα που μετράει τις συχνότητες του όλου 
του οργανισμού και με ένα δυνατό λογισμικό το οποίο μεταφράζει, αναλύει και επιστρέφει 
θεραπευτικά πεδία πίσω στον οργανισμό.
 
Η μέθοδος της κβαντικής βιοανάδρασης SCIO μπορεί να ανιχνεύει τροφές από το ελληνικό 
διατροφολόγιο, εξατομικευμένα για τον κάθε οργανισμό και για όλες τις κατηγορίες τροφίμων όπως 
γαλακτοκομικά, δημητριακά, όσπρια, κρέατα, ψάρια και συνήθη άλλα τρόφιμα.
 
Με το τεστ αντίδρασης με βιοανάδραση έναντι των τροφών, οι συχνότητες των τροφών εισάγονται 
στον οργανισμό και στην συνέχεια απαντά δίνοντάς μας πίσω την ένταση της αντιδραστικής 
απάντησης σε αυτή την συγκεκριμένη τροφή.



 
Όλες οι εξισορροπήσεις γίνονται μέσω του δέρματος με τη μέθοδο ΤΕNS (Transcutaneous Electro 
Nerval Stimulation) χωρίς να χρειαστεί να ληφθεί αίμα
 
Το τεστ τροφών αφορά στην αντιμετώπιση πεπτικών διαταραχών (δυσπεψία), στην ευκολότερη 
απώλεια βάρους και στη καλύτερη αφομοίωση της ζωτικής ενέργειας μέσω της καλύτερης πεπτικής 
λειτουργίας. 
 
Η ανίχνευση των στρεσογόνων τροφών με το SCIO test αποτελεί έναν εξατομικευμένο 
συμβουλευτικό οδηγό, που σας δείχνει τι μπορείτε να φάτε χωρίς να σας προκαλεί στρες, ώστε να 
διατηρείστε και να φαίνεστε υγιείς.

• Οι τροφές που ανιχνεύονται αποτελούν υπερ αντιδράσεις ή υπoαντιδράσεις μετά από τεχνητώς 
προκαλούμενη βιοανάδραση και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν αλλεργικό τεστ ή άλλου 
είδους ιατρική ή διατροφολογική εξέταση ή διάγνωση 

• Σε καμία περίπτωση η αποφυγή των τροφών αυτών δεν εγγυάται ρύθμιση του μεταβολισμού ή 
απώλεια βάρους και δεν υποκαθιστούν διαιτολόγιο. Για τη σύσταση διαιτολογίου υπεύθυνοι είναι 
μόνο αδειοδοτημένοι διατροφολόγοι 
 

Εναλλακτική Πνοή

Ένα κέντρο, στο οποίο θα βρείτε πολλές θεραπείες από έμπειρους θεραπευτές, για ψυχική, 
πνευματική και σωματική ηρεμία και χαλάρωση. 
 
Το κέντρο παρέχει:

• Ομοιοπαθητική 

• Κβαντική Βιοανάδραση 

• Ρεφλεξολογία 

• Ιριδολογία, 

• ηλεκτροβελονισμό 
 
 
 


