Svindli termékek
⊳ Gázcsıre, ill. autóban
benzinvezetékre
felszerelendı mágnes,
mely állítólag csökkenti a
fogyasztást. Alapja
áltudományos, tesztek
szerint teljesen hatástalan.

 Állandómágnes fájdalomcsillapításra,
mágneses takaró és derékalj ízületi
bántalmak enyhítésére. Az állandó
mágneses térnek semmilyen élettani hatása
nincs az emberi szervezetre.

⊳ Green Plus
üzemanyagégéskatalizátor.
Állítólag
fogyasztáscsökkentı és
teljesítmény-növelı.
Tesztek szerint
teljesen hatástalan.

⊳ Oxigénes
víz. Egy palack
vízben kb.
annyi oxigén
van, amennyit
egy légvétellel
beszívunk.

Pi-víz. Japán
csodakerámián
átengedett, állítólag
különleges szerkezető
víz, mely a hosszú élet
kulcsa. Kísérletek
szerint nem különbözik
a csapvíztıl. 

Aquapol falszárító készülék.
Passzív eszköz, állítólag a
Föld mágneses terébıl nyert
energiát sugározza a falra. Az
Országházban is használják.
Szakértık szerint teljesen
hatástalan. 
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Aurafényképezés. Az egyik változatnál
(⊳
⊳) a színeket bırellenállás-mérés
alapján számítógép generálja. Az
eredmény véletlenszerő, két egymást
követıen készített fotó általában
egészen mást mutat. A másiknál (Kirlianfotográfia, ) koronakisülés keletkezik a
kéz körül. Ez élettelen anyaggal, nedves
mőanyag szivaccsal is elıállítható.

 Lifewave energianövelı tapasz.
Magyar olimpikonok is használták.
Valamilyen oldat van benne, de az alja
nem áteresztı. Teljesen hatástalan.

Egely-kerék. Állítólag a
vitalitást méri, tesztek
szerint a finom
légáramlatok és a kéz
melege által mozgásba
hozott levegı forgatja. 

 Mobiltelefonhoz
térerınövelı. Az
akkumulátorra kell
ragasztani. Teljesen
hatástalan.

Svindli
szolgáltatások

 Mosógolyó, mellyel
állítólag mosószer
nélkül lehet mosni.
Tesztek szerint annyira
mos, mint a sima víz.

 Aurapajzs. Magyar találmány,
az ágy alá téve megvéd a káros
földsugárzástól. De ilyen
sugárzás nem létezik.

Méregtelenítı lábáztató
készülék. A víz zavarosodását
nem a szervezetbıl távozó
mérgek, hanem a vízbe
beleoldódó elektróda okozza. A
készüléket többször betiltották,
mégis mindig újra felbukkan. 

⊳ Olimpiq ıssejtszaporító kapszula.
Súlyos betegségekre
ajánlják, néhány
patkánykísérlet
elvégzése alapján.

⊳ Bioptron lámpa.
Polarizált fényt bocsát ki.
Vagy két tucat különféle
betegségre ajánlják,
holott csak a
sebgyógyulásra
gyakorolt hatását
tesztelték, és az sem
teljesen meggyızı.

Colonix béltisztító, mely
állítólag borzalmas
lerakódásoktól tisztítja
meg a vastagbelet.
Valójában a távozó
anyag maga a szer, mely
vizet felvéve térfogatában
sokszorosára duzzad. 

⊳ Biorezonanciás diagnosztika és kezelés (pl.
MORA, Voll, BEST, ESG, stb.). Drágának és
bonyolultnak kinézı készülékekkel végzik.
Elektródákkal rezgéseket észlelnek, a kóros
rezgéseket megpróbálják kioltani. Alapja teljesen
áltudományos. Minden létezı betegségre ajánlják.
Diagnosztikára teljesen haszontalan, a kezelés a
placebóval egyenértékő.

⊳ Távgyógyítás,
távdiagnosztika. Emelt díjas
számokon hívható sarlatánok,
kuruzslók. 

Radiesztézia. Ingával vagy
varázsvesszıvel káros
földsugárzásokat keresnek a
lakásban. Ilyenek valójában
nincsenek. Az ágyat mindig
áthelyeztetik. Ha többször
megcsináltatjuk a felmérést, mindig
más az eredmény. 
 Vízkeresés varázsvesszıvel
(kútfúráshoz). Vizet csak „vak
tyúk is talál szemet” alapon
találnak.

⊳ Fülgyertyázás. A gyertya
a fülön keresztül állítólag
méreganyagokat szippant ki
a szervezetbıl. Valójában a
visszamaradó anyag csak a
gyertya maradéka. A
kezelés gyakran súlyos
égési sebeket okoz.

 Asztaltáncoltatás,
szellemidézéssel egybekötve. Az
asztalt kézzel, ill.
segédeszközökkel (fapálcák,
kampók) mozgatják.

