
PROTEJA 
A SUA FAMÍLIA 
DE CAMPOS 
ELÉTRICOS

O NoEM ELECTRO PROTECTOR 4em1
é o primeiro produto do mundo que deteta 
e absorve radiações nocivas.

4 em1
DETETOR DE CAMPO ELÉTRICO

PRIMEIRA CAMADA

TINTA BRANCA

CAMADA ANTIESTÁTICA



Paredes – 50V/m-250V/m

Cablagem e tomadas – 200V/m-1000V/m

Quarto, longe de fontes de eletricidade – 5V/m
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O que são campos eletromagnéticos (EMF)?

A radiação EMF é uma ocorrência comum. O espaço, a terra, o sol e os relâmpagos são fontes naturais.
Os EMF naturais da terra têm um impacto positivo na saúde humana. No entanto, em décadas recentes, os EMF  
gerados por dispositivos elétricos, começaram a apoderar-se perigosamente destes campos naturais, introduzindo  
frequências, que não estavam naturalmente presentes no nosso ambiente. Os EMF são um milhão de vezes mais  
intensos do que eram há 130 anos atrás.

Como funcionam?

 

 Fontes de campos elétricos

• Instalação elétrica, cablagem nas paredes, nos soalhos e nos tetos
• Todos os dispositivos e equipamentos elétricos alimentados por eletricidade 

Os campos elétricos são emitidos pela eletricidade e por qualquer equipamento ligado à eletricidade. 
Cada cabo, cabo de extensão, tomada e dispositivo emite um campo elétrico mesmo quando não está a uso. 

Fontes de EMF em casa

PROTEJA A SUA FAMÍLIA 
DE CAMPOS ELÉTRICOS

 Lâmpada – qualquer equipamento alimentado 
por eletricidade produz campos elétricos e mag-
néticos variáveis 
 Campo elétrico – é absorvido pelo corpo 
humano e afeta-o 
 Campo magnético – é absorvido pelo corpo 
humano e afeta-o 
 Cada cabo, cabo de extensão e tomada emite um 
campo elétrico mesmo quando não está ao uso. 
Os campos de diferentes fontes sobrepõem-se e 
criam um campo mais forte, alcançando valores 
que excedem as normas de segurança
 Cérebro humano – controla o corpo humano 
emitindo impulsos elétricos e campos elétricos 
de baixa frequência que podem interferir com a 
função básica do cérebro 

LÂMPADA
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EMF e saúde

Em anos recentes, as organizações internacionais e os governos têm aumentado a sua ênfase no impacto negativo que 
os campos eletromagnéticos têm no corpo humano.

União Europeia

Um determinado número de atividades foi realizado pela União Europeia para reduzir as emissões prejudiciais dos 
EMF (Diretriz do Parlamento e do Conselho Europeu de 26 de junho de 2013). 

Esta regulamentação da UE deve ser implementada em todos os estados membros até 1 de julho de 2016. O limite  
de exposição da força do campo eletromagnético ao campo elétrico induzido na escala de 1Hz a 3kHz e a 1.1V/m  
(a regra padrão da UE diz respeito ao campo induzido dentro do corpo humano).

Organização Mundial da Saúde (WHO)

A Organização Mundial da Saúde (WHO) mencionou ainda o problema do electrosmog (campo eletromagnético  
emitido artificialmente). Na publicação dos campos de baixa frequência, a WHO confirma o impacto dos campos  
elétricos e magnéticos na saúde humana. 

A pesquisa conduzida pela WHO (Organização Mundial da Saúde) mostrou que, independentemente do grau de con-
dutividade do tecido, os EMF têm um efeito de escalonamento no corpo que pode depender do seu tamanho e forma. 
Consequentemente, as crianças são especialmente vulneráveis aos efeitos negativos dos EMF. Os autores destas publi-
cações enfatizam que o campo elétrico dentro do nosso corpo está no nível mais elevado quando temos em contato 
com o chão, e o efeito dos EMF no corpo humano dependerá da sua frequência. 

Uma pesquisa conduzida pela WHO e pela Agência Internacional de Pesquisa de Cancro (IARC) classificou a exposi-
ção a campos eletromagnéticos de frequências extremamente baixas como possivelmente cancerígeno para os seres 
humanos.

Reino Unido

O Reino Unido segue diretrizes do Conselho Nacional Britânico de Proteção Radiológica, assim como os requisitos 
mínimos europeus de exposição.

Proteja-se e à sua família dos 
efeitos negativos dos EMF com o 

NoEM ELECTRO PROTECTOR

NoEM é o resultado da cooperação entre a Selena Group e um notável cientista polonês,  
Stanislaw Wosinski, onde é usada apenas tecnologia Ceraqion. A tecnologia foi desenvolvida para 

proteger campos eletromagnéticos de frequências extremamente baixas que variam entre 0.1Hz e 100,000Hz. 
A invenção revolucionária recebeu uma patente (PAT 221223) e as suas propriedades incomuns 

tem sido usadas na produção de tintas.



ANTES DO NoEM
SER APLICADO

Os EMF não deixam os nossos corpos regenerarem quando  
estamos a dormir porque perturba o processo de reconstrução 
do ADN, que é crucial para a nossa saúde. Os EMF são absor-
vidos pela água contida dentro nos nossos corpos. O corpo de 
uma criança absorve mais EMF nocivos uma vez que contem 
mais água do que o de um adulto. 

O equipamento elétrico, a cablagem e as instalações dentro das 
paredes emitem ondas, que penetram o sistema nervoso de uma 
criança.

O electro-protetor NoEM deteta os EMF nocivos absorvendo-os, 
assegurando noites seguras e saudáveis para a sua criança.

Antes do electro-protetor NoEM 
ser aplicado

Depois do electro-protetor NoEM 
ser aplicado

O impacto dos EMF no sono



NoEM ELECTRO PROTECTOR  
EFICIENCIA COM EFEITOS 
MENSURAVEIS

Mensurações obtidas mostram que a for-
ça do campo elétrico junto de instalações 
elétricas indica que antes do tratamento 
com NoEM era de 240V/m e depois, ficou 
reduzida a 5V/m.

Verificou-se cientificamente que NoEM 
foi aplicado de acordo com as reco-
mendações, e com uma humidade  
de aproximadamente 60%, tornando 
a eficiência de deteção de 99%. 

NoEM reduz significativamente  
o nível do electrosmog no ambiente.
Experimente-o!

www.noem.co

DEPOIS DO NoEM 
SER APLICADO



O NoEM tem 4 características diferentes:

1.  Deteção de campo elétrico – deteção e absorção de campos elétricos  
nas frequências entre 0.1Hz e 100,000Hz

2.   Tinta branca – eficiente como camada e pode ser deixada como acabamento  
(por exemplo, tetos)

3.  Camada anti estática – protege paredes da eletricidade estática, impede a atração de poeira ou sujidade 
4. Primeira camada – fortalece e alinha a absorção da superfície

O alcance de deteção de NoEM

O NoEM é eficiente e funcional

• Não interrompe os campos naturais da terra que são benéficos para o corpo humano
• Deteta e absorve o campo elétrico variável nocivo
• Não interfere com o funcionamento de dispositivos de comunicação, tais como telefones móveis e Wi-Fi
• Tem qualidades antiestáticas
• Não requer fio de aterramento para detetar corretamente
• Fortalece e alinha a superfície, melhorando a aderência
• Aumenta a eficiência de pinturas decorativas e acabamentos
• É inteiramente permeável
• Fornece um acabamento em mate, liso sem rachas
• Não salpica nem deixa listras

O NoEM de primeira camada protege dos campos elétricos através de absorção, 
usando moléculas de água retidas na cerâmica de estrutura porosa.

A versatilidade do uso

O NoEM pode ser usado em todos os substratos minerais:
• cimento e gesso,
• cimento-cal,
• cal,
• mineral fino e gesso acrílico,
• cimento,
• gesso.

NoEM ao seu redor

A deteção é particularmente interessante para áreas expostas a EMF contínuos que emanam de instalações elétricas  
e equipamento elétrico:
• quartos,
• salas,
• salas de jantar,
• hall de entrada,

• escritório,
• salas de conferência,
•  edifícios públicos: escolas, hospitais,  

salas de cirurgia, edifícios de escritório, teatros etc.o

Para obter a melhor deteção possível pelo NoEM, certifique-se de que a humidade do quarto  
é superior a 35%. A humidade ideal para a saúde humana é de 60%.

NoEM é uma primeira camada perfeita para 
cada tipo de tinta interior, colorida ou branca. 

Funciona continuamente, dia e noite, sem alterar 
as suas propriedades protegendo até 10 anos.

NoEM protege-o e à sua 
família dos efeitos nocivos 
dos campos elétricos!

www.noem.co

Deteta campos de rede doméstica 230V-50Hz

Não afeta os campos naturais da terra
Deteta campos elétricos nocivos

100 000Hz

Sendo capaz de receber sinais de telefone móvel e Wi-Fi0,1 Hz




