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Keunggulan Pendant Rejuvé Crystal: 

Informasi lebih lanjut: 

Memiliki lebih dari 2000 ion negatif. 

Desain elegan dan menawan.

Menggunakan kaca funnel glass 
yang bersifat tahan panas. 

Mengandung energi skalar yang berfungsi sebagai 
energi penyembuh karena mampu membantu
memperbaiki berbagai fungsi organ tubuh. 

Memiliki Far Infrared (FIR) yang dapat diserap 
oleh tubuh manusia dan membantu menjaga 
pH dalam tubuh serta bantu memperbaiki 
sirkulasi darah.

Dihiasi diamond simulant yang kilaunya 
sama dengan berlian alam.

Terbuat dari stainless steel premium 
bersifat antikarat dan antialergi.

Pendant Rejuvé Crystal
memiliki berbagai manfaat, diantaranya: 

• Membantu meningkatkan daya tahan tubuh.
• Membantu meningkatkan konsentrasi. 
• Membantu mengurangi rasa nyeri.
• Membantu menjaga kualitas tidur.
• Membantu memperlancar peredaran darah.

• Membantu meningkatkan metabolisme
   tubuh dan regenerasi sel. 
• Membantu mencegah inflamasi tubuh.
• Membantu menetralisir gelombang
   elektromagnetik.
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Kadar Ion Negatif Tinggi
pada Pendant Rejuvé Crystal 

Dengan desain elegan, Pendant Rejuvé Crystal 
hadir dalam bentuk liontin kaca yang dihiasi 
dengan berlian simulant di sekelilingnya. Pendant 

Rejuvé Crystal memancarkan ion negatif 
ke dalam tubuh dan mengandung 
energi skalar serta Far Infrared (FIR), 
sehingga memberikan manfaat 
untuk menunjang kesehatan tubuh. 

Pendant Rejuvé Crystal terbuat 
dari bahan stainless steel 
premium bersifat antikarat dan 
antialergi, serta dihiasi diamond 
simulant yang kilaunya sama 
dengan berlian alam.

Berdasarkan hasil uji 
dengan menggunakan 

alat Ion Tester 
menunjukkan bahwa kaca 

liontin Pendant Rejuvé Crystal  
mengandung ion negatif yang 

cukup tinggi, yaitu lebih dari 
2000 kadar ion.
Semakin banyak ion negatif 
dalam tubuh akan membuat 
proses metabolisme menjadi 

lebih efisien. 

Pancarkan Indahnya Kebaikan Ion Negatif

(Video tes bisa dilihat di
Youtube:       @lwg.official)

Menurut berbagai studi yang dipublikasikan dalam artikel 
online Nutrition Review 2013, menyebutkan bahwa ion 
negatif memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh, termasuk 
dalam membantu meningkatkan mood, bantu menstabilkan 
regulasi hormon katekolamin (berkaitan dengan stres) dan 
ritme sirkadian (proses perubahan fungsi-fungsi tubuh dan 
berulang setiap 24 jam). Studi lainnya yang berjudul “Effect 
of negative oxygen ions on sleep quality” oleh Ruiqi Liu, dkk 
tahun 2017 dalam jurnal Procedia Engineering menunjukkan 
hasil percobaan ion oksigen negatif memiliki efek yang 
signifikan terhadap kualitas tidur pada 16 wanita dan 17 pria.

Dalam Indo American Journal of Pharmaceutical 
Research menyebutkan ada banyak khasiat dari energi 
skalar, diantaranya membantu menghilangkan efek 
gelombang frekuensi berbahaya, membantu 
meningkatkan level sel energi yang berguna untuk 
meningkatkan metabolisme tubuh dan regenerasi sel, 

membantu melindungi DNA dengan cara meningkatkan level energi hidrogen dalam tubuh, 
dimana energi inilah yang menjaga sel DNA manusia, membantu meningkatkan asupan 
nutrisi pada tubuh dan membuang racun di tubuh, membantu meningkatkan imun tubuh, 
membantu meningkatkan konsentrasi pikiran, serta sebagai anti depresi.

Sebuah studi Jepang dalam jurnal Internal Medicine (2008) 
meneliti efek dari sinar Far Infrared (FIR) terhadap penyakit 
nyeri kronis dari 13 pasien wanita penderita fibromyalgia 
(gangguan yang mempengaruhi otak dalam memproses sinyal 
rasa sakit), yang mana setelah menerima terapi infrared pasien 
mengalami pengurangan nyeri yang signifikan. Efek pengobatan menjadi stabil setelah 10 
sesi, dengan peserta mengalami pengurangan hingga 78% dalam rasa sakit mereka.

Dengan meningkatnya jumlah kendaraan dan industri 
dalam kota, menyebabkan udara bersih sulit untuk 
didapatkan. Ketika udara tidak bersih, maka kadar 
ion negatif di udara pun menjadi sedikit dan lebih 
banyak ion positif. Apabila tubuh terlalu banyak 
mengandung ion positif, dapat menyebabkan 
darah menjadi lebih asam dan penyerapan nutrisi 
menjadi kurang efisien. Akibatnya, metabolisme dan 

fungsi tubuh jadi melambat. Sebaliknya, tubuh yang 
mengandung ion negatif lebih banyak justru 

membawa kebaikan bagi kesehatan.

sumber: https://nutritionreview.org/2013/04
/positive-health-benefits-negative-ions/

https://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S1877705817348774

https://www.ejmanager.com/mnstemps/
36/36-1392287777.pdf

Manfaat Energi Skalar

Manfaat Ion Negatif

Manfaat Far Infrared (FIR)

https://www.lifeextension.com/Magazine/
2009/6/Far-Infrared-Therapy/Page-01


