T E H N O L O G I E B I O - I N F O R M AT I O N A L A

DES PRE NOI
Compania noastră dezvoltă si distribuie echipamente
high-tech, care permite o evaluare complexă a stării unei
persoane. Asigură depistarea precoce a posibilelor boli și
îngrijiri de calitate, pe baza caracteristicilor individuale
ale organismului fiecărei persoane.

CROWNSCOPE
T E HNOLOGI I MODERNE D E E VALUARE
Ș I CO RECȚI E A STARI I E NERGETI CE Ș I
A DA PTI VE A ORGANI S MULUI U MA N

MISIUNE
Dezvoltarea și implementarea de tehnologii
eficiente pentru evaluarea sanatatii fizice și
psihice ale omului;
Dezvoltarea metodelor de corectare a
sănătății umane;
Împlementarea acestora în toate domeniile
legate de sanatatea omului.

AVANTAJELE METODEI

Baza științifică - dezvoltarea tuturor programelor și
echipamentelor are loc cu participarea specialiștilor din
parcuri științifice de renume din Rusia și din alte țări.
Metoda este fundamentată științific și dezvoltată împreună
cu întreprinderea inovatoare "Telebiomet".
A fost testată clinic în mai mult de 24 de țări și instituții
guvernamentale din Rusia. Crownscopul este utilizat în mod
activ în instituții științifice și medicale din SUA, Anglia,
Germania, Coreea, Spania etc. Au fost publicate peste 500
de lucrări științifice și tehnice privind subiectul metodei.

AVANTAJELE METODEI

Tehnologie - sunt două diferențe principale și avantaje
principiale față de dispozitivele GDV ale altor producători.
Prima, abordarea dinamică a înregistrării emisiei coroanei
unui obiect investigat, obținut prin înregistrarea video,
ceea ce oferă o precizie mult mai mare a inregistrarii si a
datelor informative, decât abordările similare bazate pe
tehnologia statică a inregistrarii.
Al doilea avantaj principal, realizat numai de
Crownscope, este funcția de Bio-feedback, ce era
imposibil din punct de vedere tehnologic de a fi realizat
în condițiile de fotografie.
Ca urmare a echipării Crownscop-ului cu componente
tehnologice fundamentale noi, produsul Crownscope în
sine este clasificat ca un nou dispozitiv dinamic GDV cu o
funcție de Bio-feedback.

AVANTAJELE METODEI

Ecologic si non-invaziv - pentru a efectua
studii mai aprofundate și complete de
evaluarea riscului, fără a provoca un
disconfort.
O abordare complexă - metoda de
Crownscopie funcționează la intersecția a
două abordări opuse în medicină - Occidentul
și Orientul, ce oferă cea mai completă analiză
și studiu a starii, datorita combinării și
completării conceptelor între ele.

DOMENIILE PRINCIPALE DE UTILIZARE ALE CROWNSCOPIEI
PRODUCĂTORI și DISTRIBUITORI
de produse pentru sănătate
MEDICINĂ ALTERNATIVĂ
și BIOENERGETICĂ

Avantajele Crownscopiei
în PSIHOLOGIE

Avantajele de utilizare în
SPORT, WELLNESS și SPA

Avantajele de utilizare
în MEDICINĂ

Cercetători și oamenii
de ȘTIINȚĂ

ASISTENȚĂ SOCIALĂ
în organizații sociale
RESURSE UMANE
la companii mari

AVANTAJELE DE UTILIZARE ÎN MEDICINA
In Medicină metoda permite expres-diagnosticarea a stării organismului
în dinamică, screening-ul riscurilor bolilor pacienților în diferite domenii
ale medicinei, prevenirea bolilor, selecția medicamentelor preventive,
evaluarea eficacității măsurilor de reabilitare si posibilitatea de
corectare a stării prin metoda de bio-feedback.
Sensibilitatea metodei la schimbări subtile în starea unei persoane îl
face un instrument important și necesar pentru studierea starilor de
stres, emoționale și a schimbarilor fiziologice în corp.

Avantajele utilizării metodei de crownscopie în medicină:
o
o
o
o
o

Simplitate și confort în utilizare
Metodă neinvazivă și non-traumatică
Vizibilitatea imediată a rezultatelor
Viteza analizei
Posibilitatea de a monitoriza procesul în dinamică

Unde se aplică?
o
o
o
o
o
o

Medicină de recuperare
Adaptologie
Fizioterapie și kinetoterapie
Neurologie și neurofiziologie
Psihofiziologie
Bio-feedback-ul logic și bio-feedback adaptiv

REPREZENTANȚI AI MEDICINEI ALTERNATIVE
Tehnologia științifică avansată va fi un asistent fidel persoanelor profesional
implicate în terapie bioenergetică, reiki, cosmoenergetică, acupunctură, etc.
o Identificarea problemelor profunde în campul info-energetic a unei
persoane,
o evaluarea riscurilor bolilor,
o identificarea problemelor psihofiziologice.
Puteți mereu vedea și demonstra în mod clar dinamica schimbărilor în starea
psiho-energetică și fiziologică a pacientului, eficiența efectelor de vindecare
"înainte" și "după" sesiunile bioenergetice de reiki, masaj, terapie orientată
pe corp, metode proprii de tratament și alte tehnici individuale, selectarea
metodelor de tratament.
Evaluarea impactului practicilor spirituale asupra energiei umane în
dinamică.

PSIHOLOGIE
Crownscopia în psihologie este una din cele mai populare şi
promiţătoare direcţii. Lucrările ştiinţifice au început să aducă
rezultate uluitoare şi în consecinţă au provocat un mare interes
din partea specialiştilor în psihologie: Psihologi, Psihoterapeuti si
organizatori de seminarii.
Controlul și monitorizarea stării psihofiziologice a clientului,
identificarea problemelor energetic-emoționale, capacitatea de a
vedea și a demonstra în mod clar dinamica schimbărilor în starea
psihologică înainte și după expunerea la sesiuni și seminarii.
Evoluarea în scopul selecției profesionale.
Evaluarea cu ajutorul metodei ofera un tablou mult mai complex
despre starea psiho-emoţionala, nivelul energetic, analiza
motivationala a personalitatii.
Diagnosticul potenţialului psihoemoţional.

o
o
o
o

Selectarea profesională
Consilierea familială
Stările de conştiinţă modificata
Cauza metafizică a problemei

SPORT
Sportivi și șefi de complexe sportive.
Controlul și monitorizarea sănătății fiziologice și psiho-energetice
înainte, după și în timpul antrenamentului sportiv.
Controlul starii psiho-emotionale la sportivi în timpul competitiilor.

CENTRE WELLNESS ȘI SPA
Șefii și lucrătorii medicali ai centrelor SPA, saloane de cosmetică,
centre de reabilitare și prevenire.
Controlul și monitorizarea stării psihofiziologice, posibilitatea de a
demonstra schimbări pozitive în starea clientului înainte și după
expunerea la cosmetologie, tratamente wellness și spa.

COMPLEXUL SOFTWARE ȘI HARDWARE CROWNOSCOPE
Complexul software și hardware Crownscope2
permite vizualizarea dinamică cu descărcare în gaze
(GDV), reflectând distribuția dinamică a fluxurilor de
energie în spațiu și în special, campul energetic
uman. De asemenea, permite corectarea acestora pe
baza unui bio-feedback.
APARATE

PROGRAME

PROGRAME CU MODULE

PROGRAME SPECIALE

CUM FUNCȚIONEAZĂ CROWNSCOPUL?

Subiectul își plasează degetul
pe
suprafața
plăcii
transparente. Pe placa sunt
transmise impulsuri, creând
un câmp electromagnetic în
jurul degetului. În același timp,
în jurul degetului se creează o
luminiscenta coroană.

Camera video încorporată convertește
această Luminscenta într-o imagine pe
ecranul monitorului. În conformitate cu
metodologia lui Mandel, dezvoltată pe
baza reprezentării meridianelor Foll,
crowngrama este împărțita în sectoare,
fiecare reprezentând un anumit organ sau
sistem de organe.

Atunci când se compară această imagine cu cea
de referință, care este inerentă unei persoane
practic sănătoase, se determină în care organ
există disfuncții.
Apoi, datele sunt procesate cu ajutorul
programelor speciale, iar pe ecran se afișează
informații despre funcția fiecărui organ, starea
și echilibrul în activitatea centrelor energetice.
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APARATE CROWNSCOPE

Crownscope 2
O versiune modernă a dispozitivului.
Este produs în 2018.
Super compact, mobil. Proiectat pentru uz
personal si profesional.
Funcționează
cu
toate
modulele
programului Crownoscopy Lab și programe
suplimentare, cu excepția Crown-AQUA.
Dimensiuni: 96 x 202 x 74 mm
Greutate: 450 gr
Dimensiunea suprafeței de lucru: Ø38

Crownscope 2 Pro
Versiunea
LUX
a
dispozitivului
Crownscope 2. Disponibilă în 2018.
Are un design modern, foarte elegant.
Proiectat pentru uz personal, precum și
pentru cercetare științifică. Funcționează
cu
toate
modulele
programului
Crownoscopy-Lab și prog. suplimentare.
Dimensiuni: 75 x 95 x 155 mm
Greutate: 345 gr
Dimensiunea suprafeței de lucru: Ø38
mm

Crownscope Explorer
Versiunea științifică a dispozitivului - 2015.
Suprafața de lucru a dispozitivului este
foarte mare. E posibil să se efectueze
experimente științifice cu obiecte de
dimensiuni mari, de exemplu, portocale.
Dispozitivul vă permite să înregistrați
simultan 5 degete.
Dimensiuni: 110 × 230 × 170 mm
Greutate: 1 kg
Dimensiunea suprafeței de lucru: 85 x 160

CROWNSCOPE - TEHNOLOGII MODERNE DE EVALUARE ȘI CORECȚIE
A STARII ENERGETICE ȘI ADAPTIVE A ORGANISMULUI UMAN
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LABORATORUL "CROWNSCOPY LAB"

Crownscopy-Lab - un set de programe sub formă de module pentru evaluarea stării psiho-fiziologice și bioenergetică
a corpului uman.
In aceste programe este realizata o opțiune pentru o comparație vizuală a datelor într-o singură fereastră de 2 sau
mai multe inregistrari a crounogramelor, iar rezultatele corespunzătoare sub formă de reprezentări grafice, pentru o
privire ampla, holistica.
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MODULUL "BAZA DE DATE A SUBIECȚILOR"
Modulul “Baza de date” este conceput pentru
sistematizarea, sortarea și clasificarea datelor
pacienților
care
facilitează
analiza
și
interpretarea datelor.
Modulul include:

MEDICINA
CLASICA

MEDICINA
ALTERNATIVA

PSIHOLOGIE

o Detalii privind date personale;
o Fotografia pacientului;
o Scurtă anamneză (detalii despre ocupație,
boli în trecut, obiceiuri nocive, etc.);
o Informații despre starea psiho-emoțională a
pacientului;
o Informații care indică creșterea funcțională,
scăderea sau modificarea stării de energie a
pacientului.
Acest modul intra setul primar de programe.
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MODULUL "CROWNGRAMS"

Proiecția organelor interne pe degetele a
sistemului Mandel-Foll (proiecția meridianelor).

Scopul modulului
Vizualizarea crowngramei subiectului.
Modulul CROWNGRAMS este de baza si întra în
setul primar de programe.

MEDICINA
CLASICA

MEDICINA
ALTERNATIVA

PSIHOLOGIE
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MODULUL "BIOFEEDBACK"
Modulul BioFeedback este conceput pentru
feedback-ul biologic al subiectului cu starea
energetică a organelor sale. Datele de stare se
calculează bazându-se pe coroanele grafice cu
zece degete.
Subiectul este prevăzut cu o țintă virtuală, în
care starea energetică a unui deget specific
corespunde cu un dart. Această metodă
permite un biofeedback mai vizibil, convenabil
și eficient.
Acest modul intra în setul primar de programe.
MEDICINA
CLASICA

MEDICINA
ALTERNATIVA

PSIHOLOGIE

WWW.CROWNSCOPE.RO

MODULUL "STAREA ENERGETICA"
Modulul permite vizualizarea stării de energie a
subiectului ca o imagine de descărcare a
cowngramei în jurul conturului corpului uman.
“Starea energetica” - calculează parametrii tipici
ai stării și oferă numerele necesare pentru a
reprezenta starea în tabele și diagrame. Acest
modul permite realizarea biofeedback-ului cu
utilizatorul.
Zonele cowngramei grafice corespund organelor
specifice si sunt proiectate pe siluetă corpului
uman pentru a corespunde poziției reale a
acestora.
MEDICINA
CLASICA

MEDICINA
ALTERNATIVA

PSIHOLOGIE
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MODULUL "STAREA ENERGETICA"
În procesul de consiliere a clientului este
importantă monotorizarea starii inainte si dupa
efectele metodelor terapeutice și a psihopracticilor folosite. Acest lucru este văzut în
mod clar la indicatorii de "Simetrie“ si este
afișată în procente, iar "Area Luminiscentei"
este afișată în numărul de unități convenționale.

Simetria este echilibrul stării energetice a
părților drepte și stângi ale corpului. Simetria
ideală este de 100%.
Modulul Starea Energetică este de baza si este
recomandat in primul rând.
MEDICINA
CLASICA

MEDICINA
ALTERNATIVA

PSIHOLOGIE
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MODULUL "CAMPUL PSIHO-ENERGETIC"
Definirea
contextului
psihosomatic
al
dezechilibrului energetic organelor și sistemelor
în format 4D.
În pagina "Medicină psihosomatică" puteți găsi
contextul psihosomatic al dezechilibrului
energetic în conformitate cu tendințele în
medicină și psihologie - psihosomatică.
Modulul CAMPUL PSIHO-ENERGETIC este
destinat
pentru
diagnosticare,
control,
monitorizare în terapie.

PSIHOLOGIE

MEDICINA
ALTERNATIVA

MEDICINA
CLASICA

Recomandat pentru psihologi, psihoterapeuti si
bioterapeiti, în medicina alternativa, medicina
clasica, resurse umane, asistenta sociala.
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MODULUL "CENTRE ENERGETICE"

MEDICINA
ALTERNATIVA

PSIHOLOGIE

MEDICINA
CLASICA

Modulul “Centre energetice” este conceput
pentru a evalua nivelul de productivitate al
centrelor energetice ale corpului uman (chakre).
Modulul permite vizualizarea centrelor,
evaluarea valorilor și deplasării acestora.
Programul calculează următorii doi parametri
din sectoarele crowngramei:
1. Valoarea energetică reprezintă o zonă de
distribuție medie a sectoarelor crowngramei ale
mâinilor, care corespund organelor și sistemelor
ce aparțin anumitor centre energetice.
2. Balanța este o asimetrie dreaptă și stânga a
zonei de distribuție centrelor energetice.
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MODULUL "DISTRIBUȚIA ENERGETICĂ"
Modulul este destinat vizualizării distribuției
energiei între organele și sistemele corpului
uman, precum și evaluarea cantitativă a
caracteristicilor corespunzătoare. Acest modul
permite evaluarea stării organelor și a
sistemelor corpului uman, bazându-se pe
parametrii crowngramei din cele zece degete,
comparându-le cu indicii egali de oameni
practic sănătoși.

MEDICINA
CLASICA

MEDICINA
ALTERNATIVA

PSIHOLOGIE

Modulul permite o monitorizare eficientă a
impactului tratamentului ales si evaluarea
acestuia in timp.
Acest modulul se recomandă in medicină
clasica, medicină alternativă, psihoterapie.
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MODULUL "CROWN BRAIN"
Vizualizarea 3D poziției anatomice a structurilor
creierului, analiza stării emoționale și evaluarea
echilibrului emisferelor cerebrale.
Analiza și evaluarea stării energetice a
structurilor creierului și detectarea riscurilor de
sănătate bazate pe starea funcțională a
structurilor creierului în componentele întregi și
structurale.

MEDICINA
CLASICA

MEDICINA
ALTERNATIVA

Indicele ariei campului coroanei vor fi utile
pentru compararea rezultatelor a două sau mai
multe înregistrări și pentru obiectivizarea
înainte și după expunerea la metodele de
îmbunătățire a sănătății.
PSIHOLOGIE
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MODULUL "ADAPTARE"
Evaluarea rezervelor adaptive ale organismului.
Adaptarea este unul dintre cei mai importanți
indicii ai evaluării sănătății.

MEDICINA
CLASICA

MEDICINA
ALTERNATIVA

PSIHOLOGIE

Evaluarea gradului de adaptare pentru un
anumit organism și definirea modului în care
rezervele adaptive eficiente și raționale ale
organismului sunt consumate în procesele
activității vitale, compensarea defecțiunilor și
adaptarea la diferite condiții de mediu.
Acest modul conține patru pagini: Coeficientul
de adaptare, Graficul parametrilor dinamici,
Tabelul dinamic și Bioritmul.
Este recomandat pentru sport, centre wellness
și spa, de asemenea resurse umane, armată,
politie, pompieri, etc.
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MODULUL "BIORITMURI"

Pagina bioritmilor este generată pe baza datei
nașterii pacientului și completează imaginea
generală a nivelului său de sănătate la
momentul actual.
Permite obținerea de informații despre alte
posibile modificări ale bioritmilor fiziologice,
intelectuale, emoționale și intuitive.

Modul de compatibilitate bioritmică.
Este recomandat pentru sport, centre wellness
și spa, de asemenea resurse umane, armată,
politie, pompieri, etc.
MEDICINA
CLASICA

MEDICINA
ALTERNATIVA

PSIHOLOGIE
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MODULUL "СORECȚIA ENERGETICA"
Corectată și completată de o listă cu metode
practice utilizate pentru a corecta starea
organelor și sistemelor în zona de risc.
Scopuri principale:
1. Promovarea tehnicilor practice personale în
forma unei liste de recomandări pentru corecția
organelor specifice care sunt în zona de risc.
2. Identificarea precoce a bolilor posibile, pe
baza caracteristicilor individuale ale corpului
uman.

MEDICINA
CLASICA

MEDICINA
ALTERNATIVA

PSIHOLOGIE

Este recomandat in medicină clasica, medicină
alternativă, producători și distribuitori de
produse pentru sănătate, centre wellness, spa,
etc.
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MODULUL "CROWN-CONSULTANT"

MEDICINA
CLASICA

MEDICINA
ALTERNATIVA

PSIHOLOGIE

Identificarea riscurilor bolii prin demonstrarea
hiperși
hipo-funcționării
sistemelor
organismului, precum și a unui set de
recomandări pentru minimizarea riscurilor
pentru sănătate.
Obiectivele modulului:
1. Identificarea stărilor de hiper- și hipo-funcții
ale sistemelor organismului.
2. Propunerea recomandărilor de bază pentru
minimizarea riscurilor de sănătate.
Este recomandat in medicină clasică, medicină
alternativă, producatori și distribuitori de
produse pentru sănătate, sport, centre
wellness, spa.
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MODULUL "ANALIZA MOTIVAȚIONALĂ"
Determinarea indicatorilor motivaționali ai
tipului de percepție predominant senzorial și a
personalității psihologice corespunzătoare.
Obiectivele modulului:
1. Prognoza comportamentului uman pe baza
elaborării unui portret psihologic al subiectului.
2. Utilizarea informațiilor din modul pentru
psihologi și proprietari de afaceri, resurse
umane in companii mari pentru selectarea
profesională și atribuirea responsabilităților
angajaților.

RESURSE
UMANE

MEDICINA
ALTERNATIVA

PSIHOLOGIE
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MODULUL "MERIDIANE 3D"
Analiza stării canalelor energetice (meridiane), a
circulației energiei în meridiane și a conexiunilor
intercanale.

Obiectivele modulului
1. Identificarea stării funcționale a meridianelor
din poziția hipofuncției și a hiperfuncției.

2. Abilitatea de a compara indicatorii înainte și
după expunerea la tehnicile corective.
Este recomandat in medicină clasică, medicină
traditionala chineza, acupunctura, medicină
alternative, etc.
MEDICINA
ALTERNATIVA

PSIHOLOGIE

MEDICINA
MEDICINA
CLASICA
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MODULUL "ANALIZA SERIILOR IN TIMP"
Un program de procesare și vizualizare a
proceselor de schimbare a cowngramelor în
timpul înregistrării video în timp real. Programul
are oportunități ample de cercetare științifică.
Obiectivele modulului
1. Investigarea obiectelor înregistrate în timp
real
prin
modificarea
parametrilor
cowngramelor în timp.
2. Posibilitatea de a vizualiza modificările
parametrilor cowngramelor în timpul procesului
de corectare a stărilor în timp real.

STIINTA SI
CERCETARE

MEDICINA
ALTERNATIVA

PRODUCATORI
DISTRIBUITORI

3) Oferă posibilitatea selectiei celor mai
eficiente tehnici de recreație și a produselor
alese.
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PROGRAMUL DE BIOREGLARE BF "CROWN BIOFEEDBACK"

MEDICINA
CLASICA

MEDICINA
ALTERNATIVA

PSIHOLOGIE

După ce ați lucrat cu programele din Crown
Laboratory, recomandam să utilizați programul
corectiv "Crown Biofeedback" cu functii:
1. Funcționează ca un program auxiliar care
oferă rezultate rapide și tangibile în lucrul
practic cu corecția stării psihofiziologice a
pacientului;
2. Este un joc educațional-corectiv pe baza
metodei biofeedback-ului, care este demonstrat
unui om, astfel încât el / ea să poată învăța să-și
controleze stresul;
3. Creșterea rezistenței la stres a organismului;
4. Funcționează ca un instrument pentru
dobândirea unui obicei de autoreglare și
autocontrol;
5. Crește rezervele adaptive ale organismului;

WWW.CROWNSCOPE.RO

PROGRAMUL DE BIOREGLARE BF "CROWN BIOFEEDBACK"
Programul de bioreglare BF are următoarele
scopuri:
o Pregătirea persoanei pentru a mobiliza
efectiv rezervele funcționale și mentale;
o Îmbunătățirea stării fiziologice și mentale
printr-un mod alternativ, fără utilizarea
substanțelor care cauzează dependență și
complicații;
o Gestionarea caracteristicilor bioenergetice
personale;
o Obținerea unei stări consistente clare și
durabile pe termen lung;
MEDICINA
CLASICA

MEDICINA
ALTERNATIVA

PSIHOLOGIE
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PROGRAMUL DE BIOREGLARE BF "CROWN BIOFEEDBACK"
Programul de bioreglare BF are următoarele
scopuri:
o Tranziții rapide și eficiente între stările de
relaxare profundă și concentrația maximă
fizică și mentală;
o Să extindă capacitățile terapeutului, făcândul capabil să folosească resursele interne ale
pacientului;
o Să ajungă la remisie fără preparate medicale.

MEDICINA
CLASICA

MEDICINA
ALTERNATIVA

PSIHOLOGIE

Programul de bioreglare BF se bazează pe
formarea și dezvoltarea capacității persoanei de
a gestiona caracteristicile imaginilor cu
descărcare în gaz (GDV-grame) prin principiul
feedback-ului biologic.
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CONECTEAZA-TE CU TEHNOLOGIA
Tehnologia științifică avansată este un asistent
fidel persoanelor profesionale implicate în
sanatatea omului.
Complexul Crownscope este un aparat modern
de ultima generatie, cu un cost optim, permite
o abordare holistica.
Reflectă distribuția dinamică a fluxurilor în
campul energetic uman și de asemenea,
permițându-le să fie corectate pe baza unui biofeedback.
Creste-ti increderea clientilor prin evaluarea si
monitorizarea rezultatelor.

WWW.CROWNSCOPE.RO

CROWNSCOPE 2 - PROGRAME - PREȚURI
MINIMUM SET

BASIC SET

STANDART SET

RESEARCH SET

MAXIMUM SET

€1450.00

€2150.00

€3500.00

€5000.00

€6500.00

Crownscope 2

Crownscope 2

Crownscope 2

Crownscope 2

Crownscope 2

Crown Registration
Baza de date
Crowngrame
BioFeedback
Bioritme
Starea Energetica

Centre Energetici
Campul Psiho-Energetic
Distributia Energetica

Crown Brain
Corectia Starii
Adaptarea
Crown Consultant
Crown Biofeedback

Меridiane 3D
Crown-Dent
Analiza Motivationala
Analiza seriilor in timp
CrownscopyCompatibility

Un set de programe
pentru telemedicină
Crown Print

6 programe

3 programe

5 programe

5 programe

2 programe

In total:

9 programe

14 programe

19 programe

21 programe

TRANSPORTUL
CADOU!

TRANLIGHTERS
BLAGA CADOU!

BIONET SEMINAR
(3 ZILE) CADOU!

GEANTA
GEANTA
CADOU!
CADOU!

TRANLIGHTERS
SUPER CADOU!

⃰ Programele si Cadourile se cumuleaza la alegerea unui pachet mai complex
⃰ Preturile afisate nu includ taxe
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CROWNSCOPE 2 PRO - PROGRAME - PREȚURI
MINIMUM SET

BASIC SET

STANDART SET

RESEARCH SET

MAXIMUM SET

€1700.00

€2400.00

€3750.00

€5250.00

€6750.00

Crownscope 2 PRO

Crownscope 2 PRO

Crownscope 2 PRO

Crownscope 2 PRO

Crownscope 2 PRO

Crown Registration
Baza de date
Crowngrame
BioFeedback
Bioritme
Starea Energetica

Centre Energetici
Campul Psiho-Energetic
Distributia Energetica

Crown Brain
Corectia Starii
Adaptarea
Crown Consultant
Crown Biofeedback

Меridiane 3D
Crown-Dent
Analiza Motivationala
Analiza seriilor in timp
CrownscopyCompatibility

Un set de programe
pentru telemedicină
Crown Print

6 programe

3 programe

5 programe

5 programe

2 programe

In total:

9 programe

14 programe

19 programe

21 programe

TRANSPORTUL
CADOU!

TRANLIGHTERS
BLAGA CADOU!

BIONET SEMINAR
(3 ZILE) CADOU!

GEANTA
GEANTA
CADOU!
CADOU!

TRANLIGHTERS
SUPER CADOU!

⃰ Programele si Cadourile se cumuleaza la alegerea unui pachet mai complex
⃰ Preturile afisate nu includ taxe
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EXPLORER - PACHETE - PROGRAME - PREȚURI
MINIMUM SET

BASIC SET

STANDART SET

RESEARCH SET

STANDART SET

€1900.00

€2600.00

€3950.00

€5450.00

€6950.00

Crownscope EXPLORE

Crown Registration
Baza de date
Crowngrame
BioFeedback
Bioritme
Starea Energetica

Crownscope EXPLORER

Crownscope EXPLORER

Crownscope EXPLORER

Crownscope EXPLORER

Centre Energetici
Campul Psiho-Energetic
Distributia Energetica

Crown Brain
Corectia Starii
Adaptarea
Crown Consultant
Crown Biofeedback

Меridiane 3D
Crown-Dent
Analiza Motivationala
Analiza seriilor in timp
CrownscopyCompatibility

Un set de programe
pentru telemedicină
Crown Print

6 programe

3 programe

5 programe

5 programe

2 programe

In total:

9 programe

14 programe

19 programe

21 programe

TRANSPORTUL
CADOU!

TRANLIGHTERS
BLAGA CADOU!

BIONET SEMINAR
(3 ZILE) CADOU!

GEANTA
CADOU!

TRANLIGHTERS
SUPER CADOU!

⃰ Programele si Cadourile se cumuleaza la alegerea unui pachet mai complex
⃰ Preturile afisate nu includ taxe
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PACHETE PROFESIONALE - PROGRAME - PREȚURI
TERAPEUT SET

MEDICINA SET

PSIHOLOG SET

PROFESIONAL SET

SPORT SET

€2700.00

€3200.00

€3300.00

€2800.00

€3300.00

Crownscope2
Centre Energetici
Campul Psiho-Energetic
Distributia Energetica
Меridiane 3D
Crown Biofeedback

11 programe
TRANSPORTUL
CADOU!

Crownscope 2

Crownscope 2

Campul Psiho-Energetic
Distributia Energetica
Crown Brain
Corectia Starii
Adaptarea
Crown Consultant
Crown Biofeedback

Campul Psiho-Energetic
Crown Brain
Adaptarea
Analiza Motivationala
Crown Biofeedback
CrownscopyCompatibility

13 programe
TRANSPORTUL
CADOU!

12 programe
TRANSPORTUL
CADOU!

⃰ Programele si Cadourile se cumuleaza la alegerea unui pachet mai complex
⃰ Preturile afisate nu includ taxe

Crownscope 2

Crownscope 2

Analiza Motivationala
Adaptarea
Crown Biofeedback
CrownoscopyCompatibility

Campul Psiho-Energetic
Distributia Energetica
Analiza Motivationala
Adaptarea
Crown Biofeedback
CrownscopyCompatibility

10 programe

12 programe

TRANSPORTUL
CADOU!

TRANSPORTUL
CADOU!

CUM OBTII CROWNSCOPUL?

COMANDĂ
Comanda se poate plasa la telefon,
pe email sau la sediul nostru.
Datele noastre le gasiti la contacte.

PLATA
La plasarea comenzii se
percepe un avans de
100% prin transfer bancar.

LIVRARE&GARANTIE
Termenul de livrare este de
15-30 de zile din ziua plătii
avasului. Garantia este 12 luni.

INSTRUIRE
La livrare se face un training
de bază pentru utilizarea
corespunzatoare a produsului.

WWW.CROWNSCOPE.RO

ECHIPA CROWNSCOPE ROMANIA
SC TARA SOFIA CONCEPT SRL
Bucuresti, str. Calea Mosilor 133, ap. 12

PAGINA NOASTRA
https://crownscope.ro
Emai: sveta.lungu@yahoo.com
Emai: vitrineandrei23@yahoo.com

ANDREI LUNGU

SVETLANA LUNGU

Antreprenor,
Reprezentant Crown Romania
Specialist Crownoscope,
Instructor de Vedere Intuitiva

Psiholog,
Consilier PsihoSpiritual,
Experienta metoda GDV 11 ani,
Instructor de Vedere Intuitiva

TELEFON
Andrei Lungu +40733311205
Svetlana Lungu +40725873459

TARA SOFIA CONCEPT
În noi se află Lumina Naturii, şi această Lumină este Dumnezeu.
Paracelsus

