
SPIEK BRIEFJE: 
5 manieren om de 
iTOVi-scanner uit te 
leggen 

2.     De huidgerichte aanpak
• Je huid is nauw verbonden met de bewuste, onbewuste, fysieke en emotionele functies van je lichaam. 

• Wanneer je lichaam een belangrijke interne verandering ondergaat (stressniveau, energieniveau, tem-
peratuur, medicatie, stemming, enz.) reageert je huid vrijwel onmiddellijk.

• De iTOVi Scanner laat uw lichaam kennismaken met de energetische signatuur van een wellnessprod-
uct en meet vervolgens via uw huid de reactie van uw lichaam op dat product. Het herhaalt deze test 
met de handtekening van elk product waarop u scant.

• De sterkste van deze reacties vormen de inhoud van uw persoonlijke scanrapport.

1.     De op natuurlijke producten gerichte aanpak
• Elk etherische olieproduct is afkomstig van een natuurlijke stof - bloemen, bladeren, wortels of zaden 

van een bepaalde plantensoort. 

• Daardoor is elk natuurlijk wellnessproduct chemisch, elektrisch en energetisch verschillend!

• De iTOVi Scanner imiteert nauwkeurig de verschillende elektrische signaturen van deze producten, 
stuurt ze één voor één naar het lichaam en registreert de natuurlijke reactie van het lichaam op elk 
product.

• De sterkste van deze reacties vormen de inhoud van uw persoonlijke scanrapport.



3.     De technologiegerichte aanpak
• GSR is een verbazingwekkende technologie met vele toepassingen. 

• Het geeft een gekwantificeerde meting van de lichamelijke reactie van een persoon (zoals beïnvloed 
door bewuste, onbewuste, emotionele en fysieke factoren) op een stimulus.

• Dat betekent dat uw resultaten waarschijnlijk heel anders zullen zijn dan die van iemand anders.

• De iTOVi Scanner presenteert de specifieke frequentie van een wellnessproduct als een stimulans aan 
uw lichaam en meet vervolgens de reactie van uw lichaam. Hij herhaalt deze test met de frequentie van 
elk product waarop u scant.

• Uw sterkst reagerende producten verschijnen in uw persoonlijke scanrapport.

4.     De op elektriciteit gerichte aanpak
• Het menselijk lichaam kan elektriciteit geleiden, afremmen en opwekken. 

• Het maakt gebruik van elektrische impulsen voor vele vitale functies, door communicatie tussen al 
uw organen, spieren en weefsels mogelijk te maken.

• De iTOVi Scanner maakt gebruik van dit systeem om te testen hoe uw lichaam reageert op verschil-
lende wellnessproducten.

• De iTOVi Scanner gebruikt elektrische impulsen om het lichaam de precieze handtekening van een 
specifiek wellnessproduct voor te leggen en meet vervolgens de elektrische reactie van uw lichaam.

• Het herhaalt deze test met de frequenties van alle wellnessproducten waarop u wilt scannen.

• Uw sterkst reagerende producten verschijnen in uw persoonlijke scanrapport.

5.     De vergelijkingsaanpak

• De iTOVi Scanner combineert twee krachtige technologische benaderingen.

• Net als NuroKor, of Dolphin Pro, stuurt de iTOVi Scanner precieze, subtiele, maar impactvolle elek-
trische impulsen naar het lichaam.

• En net als de Microsoft Band, FitBit en Jawbone Up maakt de iTOVi Scanner gebruik van GSR-tech-
nologie om live, geïndividualiseerde wellness-gegevens van het lichaam te verzamelen.

• Hierdoor kan de iTOVi uw lichaam testen op zijn persoonlijke reactie op specifieke wellnesspro-
ducten. 

• Uw sterkst reagerende producten verschijnen in uw gepersonaliseerde scanrapport, waardoor u veel 
inzicht krijgt in uw wellness en kennis over hoe u uw wellnessproducten het beste kunt gebruiken.


