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SUMARNO POROČILO O TESTIRANJU ENERGIJSKEGA VPLIVA 

NA ČLOVEŠKI ORGANIZEM 

 

ZA IZDELEK 

VITAL DISK IMMUNE SYSTEM 
 

Naročnik 

AVR Rozina Tomaž s.p. 

Na Roje 12 

1275 Šmartno pri Litiji 

Slovenija, EU 

e: apidonum@gmail.com 

i: https://www.vital-disk.com 

m: 031-639-190 

 

 

Izvajalec testiranja 

BION, Inštitut za bioelektromagnetiko in novo biologijo, d.o.o. 

Št. raziskovalne organizacije: 0431 

Stegne 21 

SI-1000 Ljubljana 

Slovenija, EU                Podpis odgovorne osebe 

 

m: +386 (0)51 377 388 

t: +386 (0)1 513 11 46 

e: info@bion.si 

i: https://bion.si/testiranje 
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SPLOŠNE INFORMACIJE O TESTIRANJU 

Datum testiranja: Od 26. oktobra do 8. novembra 2021. 

Kraj: Inštitut BION, Ljubljana, Slovenija, EU. 

Vrsta testiranja: Testiranje energijskega vpliva na človeški organizem. 

Metoda: Meritve več fizioloških parametrov, ki temeljijo na srčnem ritmu, mišični aktivnosti, 

električni prevodnosti kože, ritmu dihanja in temperaturi na prstu roke. Za merjenje 

omenjenih parametrov je bila uporabljena naprava Biosignalsplux. 

Št. prostovoljnih testnih oseb: 15 testirancev na testno situacijo. 

Namen testiranja: Preveriti domnevni objektiven vpliv subtilnega polja izdelka VITAL DISK 

IMMUNE SYSTEM (Slika 1) na človeški organizem. 

 

 

Slika 1: VITAL DISK IMMUNE SYSTEM, ki je bil uporabljen v testiranju. 

 

PROTOKOL IN ANALIZA 

Naročnikove trditve o vplivu Kolekcije smo preverili z znanstvenim testiranjem osnovanim na 

načelih kliničnih raziskav, zato je bilo testiranje:  

• prospektivno (splošni kriteriji za določitev učinkovitosti izdelkov so določeni vnaprej); 

• s kontroliranim placebo učinkom (testiranci niso vedeli kdaj so bili izpostavljeni 

delovanju izdelkov); 

• dvojno-slepo (tudi asistent meritev ni vedel katera testna situacija je bila kdaj na vrsti); 

• randomizirano (z naključnim vrstnim redom situacij). 

 

Testiranja smo izvedli v dveh različnih testnih situacijah: 

• Situacija izpostavljenosti izdelku VITAL DISK IMMUNE SYSTEM (odslej 

izpostavljena situacija): Testne osebe so bile izpostavljene domnevnemu vplivu izdelka 

upoštevaje njegovo pričakovano delovanje. 

• Kontrolna situacija: Testne osebe niso bile izpostavljene vplivu izdelka. 
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Fiziološki odziv telesa smo pri vsakem testirancu izmerili v dveh različnih dneh ob istem času 

(uri), v naključnem vrstnem redu. V času meritev (30 minut) so testiranci sedeli na udobnem 

lesenem stolu in so bili sami v sobi za testiranje. Enkrat so bili izpostavljeni delovanju izdelka 

VITAL DISK IMMUNE SYSTEM (izpostavljena situacija), drugič pa ne (kontrolna situacija). 

V obeh situacijah in v vseh meritvah je bil obesek VITAL DISK IMMUNE SYSTEM obešen 

okoli vratu testiranca v predelu priželjca. Niti testiranec, niti asistent nista vedela ali je izdelek 

pravi ali ne. Lažni izdelek je bil na videz enak pravemu izdelku.  

 

Po opravljenih meritvah smo neobdelane podatke uvozili v Matlab, kjer so bili podvrženi 

nadaljnji analizi z ustreznimi programi prilagojenimi za posamezne parametre. Za vsak 

izmerjen fiziološki parameter je bila izračunana geometrijska mediana, ki vključuje vse 

testirance za vsako minuto. Vsaka meritev (30 minut) je bila razdeljena na dva enaka dela in 

statistično ovrednotena za vsak posamezen parameter in za vsak del posebej. Za vrednotenje 

energijskega vpliva smo primerjali rezultate izpostavljene situacije z rezultati kontrolne 

situacije. Da bi preverili razliko med obema testnima situacijama smo uporabili Wilcoxonov 

signed-rank test. Rezultati vseh statističnih testov so bili popravljeni s Holm-Bonferronijevim 

popravkom za multiplo primerjanje. 

 

REZULTATI 

Statistična analiza rezultatov skupaj s Cohenovo standardizirano velikostjo učinka kaže visoko 

značilne statistične razlike. Pri izpostavljenosti izdelku VITAL DISK IMMUNE SYSTEM se 

je pokazal poživljajoč učinek za večji del avtonomnega živčevja in sproščujoč učinek za 

somatski sistem in deloma avtonomni sistem. 

 

V sumarnem poročilu so predstavljeni samo povzetki statističnih rezultatov. Podrobnejši in bolj 

razdelani rezultati testiranja vseh izmerjenih parametrov so naročniku na vpogled na Inštitutu 

BION, sistematično pa jih lahko predstavimo v razširjenem znanstvenem poročilu v času do 

šest mesecev po izdaji tega poročila. 

 

ZAKLJUČEK 

Testiran izdelek VITAL DISK IMMUNE SYSTEM je prek več statistično značilnih razlik 

izkazala poživljajoč in sproščujoč učinek na človeški organizem. 

 

Na osnovi statistično značilnih razlik med izpostavljeno situacijo in kontrolno situacijo, 

izkazano pri preverjanju objektivnega energijskega vpliva izdelka VITAL DISK IMMUNE 

SYSTEM, potrjujemo, da njegov vpliv ustreza kriterijem za pridobitev Certifikata energijskega 

vpliva na človeški organizem št. 0276 kar je navedeno na spletni strani http://bion.si/testiranje-

certifikati. 

 

       Podpis odgovorne osebe  
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