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Se já sentiu que ficava com sono durante uma viagem de
comboio e que o barulho repetitivo das rodas o embalava, há

uma razão neurológica para isso. 

O ritmo das rodas corresponde a um estado de ondas cerebrais
que estimula o relaxamento e o sono. Os nossos cérebros
"apanham a deixa" do movimento do comboio e refletem o ritmo. O
resultado é que o seu estado de espírito muda para o sleep mode. 

Estudos de pesquisa provaram que a terapia de campo
eletromagnético pulsado (CEMP) é uma forma não invasiva e
totalmente segura de estimular o cérebro a imitar os sinais
externos fornecidos por um dispositivo.
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Todas as nossas atividades são refletidas no cérebro na
forma de ondas cerebrais com diferentes frequências - alfa,

beta, gama, delta e teta. 

O dispositivo emite frequências dominantes e acompanhantes,
que são características de diferentes estados de consciência.
 
O cérebro  sincroniza-se com estas frequências, criando uma
perfeita e natural harmonia, no sentido de potenciar e agilizar a
sua capacidade mental.

Este dispositivo usa a tecnologia CEMP em frequências que
ocorrem na natureza e não perturbadoras, o que significa que o
seu corpo sabe como responder.

C O M O  F U N C I O N A



Função cognitiva aprimorada, ajuda a melhorar o
desempenho cognitivo, atenção e reduzir a proporção de
erros. 

Aumento da oxigenação e fluxo sanguíneo, a tecnologia
CEMP energiza as células a nível molecular, resultando em
mais oxigénio transportado para o cérebro, aumentando o
fluxo sanguíneo. Como consequência, há também um
aumento do aporte de glicose, nutrientes e minerais
importantes para a melhoria da função celular. 

Melhor qualidade do Sono, melhora o ritmo circadiano  por
meio da indução neurofisiológica e bioquímica dos indutores
de  sono. 

Percepção de dor reduzida estimula e apoia áreas que
produzem hormonas que reduzem a dor - endorfinas,
serotonina e muito mais.

Melhoria da qualidade do Sono, Foco e
Relaxamento

A P L I C A Ç Õ E S



Melhora o processo de recuperação natural do corpo, os
dispositivos CEMP trabalham em conjunto com os próprios
processos de recuperação do corpo para aliviar a dor,
restaurando a capacidade das células de funcionar de forma
eficiente.

Suporta relaxamento geral, CEMP é uma modalidade
calmante e restauradora.

Experiência mais energia, naturalmente, a natureza
holística do corpo usa CEMP como um catalisador para a
energia de corpo inteiro

Amplifica o desempenho atlético, aproveite o poder da
energia natural para complementar os objetivos de treino e
desempenho.

Auxilia na fadiga muscular e desconforto após o exercício,
complementa qualquer programa de treino.

Alívio de Dor & Corpo Ativo

A P L I C A Ç Õ E S



Stress reduzido, A meditação pode reduzir a resposta à
inflamação causada pelo stress.

Controle da ansiedade, A meditação auxilia na redução
da ansiedade relacionada ao stress.

Melhor saúde emocional, Alcançar um estado meditativo
profundo desempenha um papel importante numa visão
positiva da vida.

Maior tempo de atenção, A meditação pode reverter a
divagação mental, atenção insuficiente e preocupação.

Melhor qualidade do sono, Tornar-se um meditador
habilidoso ajuda a acalmar a mente e a liberar a tensão, 
 ideal para dormir.

A P L I C A Ç Õ E S
Melhoria da Práctica de Meditação



MEDITAÇÃO FOCADA
Meditação budista sobre plena
atenção com alta atenção e
tranquilidade simultâneas. Controle
voluntário de atenção e cognição.
Adequado para quem deseja
melhorar seu foco, funcionamento
executivo e alerta geral.

MEDITAÇÃO MINDFULNESS
Meditação mindfulness, meditação
Zen, meditação Yoga, melhor
acesso à mente subconsciente.
Consciência não avaliativa do
momento presente. Indicado para
quem deseja afastar-se do
pensamento e entrar em contato
com seus sentimentos e sensações.

MEDITAÇÃO QUIET MIND
Meditação da mente tranquila,
introspecção - melhor acesso à
mente subconsciente. Meditação
que leva à percepção ampla e à
consciência expandida. Adequado
para minimizar seu monólogo
interno e experimentar uma
consciência repousante.

Frequência - Low Gamma
33,71 Hz; posição frontal

Benéfico para - TDAH
(Transtorno do déficit de
antenção com
hiperatividade)

A P L I C A Ç Õ E S

Frequência - Alpha 10,12 Hz;
posição frontal

Benéfico para - TOC
(Transtorno Obsessivo
Compulsivo)

Melhoria da Práctica de Meditação

Frequência - Theta 4Hz;
posição frontal.

Benéfico para - Ansiedade
e Stresse



Meditação do Coração Aberto
Ativação de estados emocionais
positivos. Adequado para
gerenciamento de humor,
tornando-se mais empático e
gentil.

Meditação Calmante &

Sincronização 

Durante um estado de meditação
e calma, o cérebro libera e
responde às ondas cerebrais de
frequência alfa, permitindo que
entre num estado calmo onde as
funções cognitivas estão bem
equilibradas. Adequado para se
acalmar e se centrar.

Meditação Profunda
Durante a meditação profunda,
quando sua mente está
completamente presente e seu
corpo relaxado, seu cérebro produz
ondas cerebrais de frequência teta.
Adequado para entrar em um
estado calmo onde as funções
cognitivas estão bem equilibradas.

Frequência - Gama 40,5 Hz;
posição frontal

Benéfico para - Problemas
de depressão e
relacionamento

A P L I C A Ç Õ E S

Frequência - Teta 6hz
(0,25mT) e Teta 10,67 (2,5
mT)

Melhoria da Práctica de Meditação

Frequência - Alfa 9hz e Teta
6hz



Fale connosco:
          info@hpbrain.org

Onde nos encontrar

    Corkstraat 46, 3047 AC Rotterdam, Netherlands      
 (Headquarters)

         Rua Latino Coelho 87, 1050-134 Lisboa, Portugal
     

      Rua Rodrigues Sampaio Nº 76 - 1º Andar, 1150-281 Lisboa,
Portugal

Siga-nos
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