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הפיתוח מבוסס על רכיב 
אלקטרוני המסיט את 
הקרינה הרחק מגוף 

המשתמש.

כיצד נפחית את הקרינה 
מהמכשיר הסלולרי?  
CellSafe הינו כיסוי משולב רכיב אלקטרוני  

המצמצם משמעותית את 
חשיפת המשתמש 
לקרינה הסלולרית

            
לפני מספר חודשים הודיע ארגון 

הבריאות העולמי כי הקרינה הסלולרית 
עשויה בהחלט לגרום לסרטן ובכך העלה 

את המודעות לנושא במדינות רבות. 
מחקרים רבים נערכים כיום בכל רחבי 

העולם בכדי לבדוק את השפעת הקרינה 
הסלולרית על גוף האדם.

מחקרים ישראלים כבר מצביעים על כך 
ששימוש בסלולרי עלול לגרום 

להתפתחות גידולים בראש. החשש 
הגדול הוא משימוש של ילדים בטלפון 

סלולרי, מאחר שילדים רגישים יותר 
להשפעות הקרינה האלקטרומגנטיות.  
חברת ”ספירולינה“ החלה לייבא לארץ 

את כיסוי ה CellSafe להגנה מקרינה. 

מדובר בכיסוי סיליקון הכולל בתוכו 
אנטנה כיוונית המסיטה את הקרינה 

הרחק מגוף המשתמש.
הממציא האוסטרלי של המוצר אלן 

 EMC ליבוביץ קיבל אישור של מעבדות
(המוכרות ע“י משרד התקשורת 

באוסטרליה) לכך שרמת הקרינה אכן 
יורדת עד 94% מתחת לסף הביטחון 

שנקבע ע“י הרשויות המוסמכות. הכיסוי 
מתאים למכשירי אייפון 4 ולמכשירי 

גלקסי השונים. יתרון נוסף של הכיסוי 
בהשוואה לכל מוצר הגנה אחר, הוא 

שביכולתו לשפר את איכות הקליטה 
במכשיר באזורים שבהם הקליטה 

משובשת. 

אם הקרינה הנפלטת 
מהטלפונים הסלולריים עשויה 

לגרום לסרטן?

בעבר היו מוצרים שונים להורדת קרינה. 
? CellSafe מה מיוחד ב

CellSafe הינו המוצר היחיד שנבדק 
ואושר במעבדות המוכרות ע“י משרד 

התקשורת באוסטרליה.

ולמי שלא מאמין לבדיקות המעבדה 
האוסטרליות?

בתוספת לבדיקות המעבדה האוסטרלית 
הביאה חברת ”ספירולינה“ מכשיר מדידת 

קרינה מיוחד ומי שמעוניין יכול לגשת 
למשרדי החברה ולקבל הדגמה על 

.CellSafe פעולתו של ה

? CellSafe כמה עולה כיסוי
מאה תשעים ותשע שקלים לכיסוי שהוא 

גם מגן פיזית על הטלפון משברים 
ושריטות וגם מגן על המשתמש מפני 

הקרינה. אנשים משקיעים אלפי שקלים 
על הסלולרי עצמו אז זה הזמן להשקיע 
עוד קצת בשביל לשמור על בריאותינו!

האם אוזניות אלחוטיות מהוות תחליף 
? CellSafe  לכיסוי

האוזניות הרגילות אינן מהוות פתרון 
מאחר והחוטים המחברים בין האוזניות 
למכשיר הסלולרי מוליכות את הקרינה 

ישירות לראש. 

איך ניתן להסביר את העובדה 
שישראלים רבים אינם חוששים כלל 

מקרינת הטלפון הסלולרי?
בישראל המודעות לנושא עדיין נמוכה 

יחסית . אך לאחרונה אושר בכנסת  

בקריאה ראשונה חוק שיחייב את חברות 
הסלולר להוסיף מדבקת אזהרה על גבי 

המכשיר שתציין את סיכוניי הקרינה. 
החוק מהווה בהחלט צעד חשוב בשמירה 

על בריאות הציבור.

היכן ניתן לקנות את הכיסוי מגן הקרינה 
 ? CellSafe

ניתן לרכוש את המוצר 
בהזמנה טלפונית 03-5014000 

או באתר האינטרנט של החברה: 
www.cellsafe.co.il

(10% הנחה למזמינים דרך האתר) 

www.CellSafe.co.il


