IZJAVE KUPCEV
Hamoni

KUPEC, KI JE BIL IZPOSTAVLJEN ELEKTRO
SMOGU, KONČNO SPI BREZ UPORABE USPAVALNIH TABLET „Odkar imam v hiši harmonizator

Hamoni®, že tedne ne potrebujem več uspavalnih
tablet. Stanujem v bližini številnih baznih postaj
mobilnega omrežja in radiorelejne postaje belgijske
vojske.“
Jürgen T., stranka iz kraja 50226 Frenchen (poleg Kölna)

OBČUTNO ZNIŽANJE VISOKEGA KRVNEGA
TLAKA, ZNATNO ZMANJŠANJE ŠUMENJA V
UŠESIH

„Vam, spoštovani gospod Fennesz, je zares čudovito
uspelo s tem, kar ste vgradili v majhno neopazno
»škatlico« in jo ponudili ljudem v nakup za absolutno
simpatično ceno. Ne poznam nobenega izdelka, ki bi
tako učinkoval na naše zdravje…”
Lukas H., stranka iz Murtna, Švica

ZNATNO POVEČANJE ZDRAVJA CELIC IN
KONCENTRACIJE HORMONA MELATONIN

„Na začetku vprašanje terapevtke: kaj ste naredili?
Nato za mene veliko presenečenje; Ni več geopatoloških obremenitev. Vsebnost hranil in vitalnih snovi
v celicah se je bistveno izboljšala, kar je očitno pozitivno vplivalo na moje številne zdravstvene motnje.
Med vsemi snovmi je skokovito narasla predvsem
vsebnost melatonina, predpogoj za sproščujoč
spanec.”
Gospa E.K. (poliartritis, osteoporoza, diabetes, črevesne
težave in težave s kožo, nespečnost), 80 let, 12527 Berlin,
po 9 mesečni uporabi harmonizatorja Hamoni®

BOLNIKI S POLIARTRITISOM V DVEH MESECIH
BREZ BOLEČIN

„Pri meni je poliartritis v ramah praktično izginil v
dveh tednih, po dveh mesecih sem bil popolnoma
brez bolečin… Zahvaljujem se vam za odličen razvoj
izdelka in ga zelo priporočam. Prepričani smo, da je
to resna in najboljša naprava na trgu.” Jutta und Jutta
in Beat S, stranki iz Berna, Švica

Naročila, rezultati testov, poročila o izkušnjah
in druge dragocene informacije na naših
spletnih straneh
www.biozascita.si
www.elektrosmoghilfe.com
www.erdstrahlenhilfe.com
www.stress-hilfe.com
www.emrprotection.org
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HARMONIZATOR

VISOKO UČINKOVITA ZAŠČITA
PRED ELEKTROSMOGOM,
ZEMELJSKIMI SEVANJI IN
OKOLJSKIM STRESOM

Harmonizirajte tudi vi
vaš bivalni prostor!

Alen Soković s.p.
Novo Polje c. XVI/ 10, 1260 Ljubljana - Polje
info@biozascita.si
+386 70 740 740
Smo ekskluzivni zastopnik za
blagovno znamko Hamoni®
za Slovenijo in Balkan.
Manfred Fennesz, Hamoni® Forschungsteam
Hackhofergasse 1, 1190 Wien, Österreich
+43 676 526 76 40 (Europaweiter Gratis-Rückruf)
OPOZORILO
Dokler energetski pripomoček še ni znanstveno potrjen oziroma rezultati učinkovitosti
niso javno objavljeni, so naši rezultati zgolj empirične narave. Opozarjamo, da Hamoni®
harmonizator ni medicinski izdelek, ki ne obljublja zdravljenja in nikakor ne sme
nadomestiti obiska pri vašem zdravniku!

Velik plus za zdravje,
spanec in kvaliteto življenja

ELEKTROSMOG - POVZROČITELJ BOLEZNI
Elektrosmog zaradi delovanja WLAN, mobilnih telefonov in
drugih naprav, je danes prisoten vsepovsod in je največji vir
škodljivega okoljskega stresa.

HAMONI® HARMONIZATOR: VISOKO UČINKOVITA
ZAŠČITA PRED ELEKTROSMOGOM IN ZEMELJSKIMI
SEVANJI
HAMONI® HARMONIZATOR MOČNO ZMANJŠUJE

VPLIVE OKOLJSKEGA ONESNAŽENJA TAKO, DA GA LAHKO
LJUDJE IN ŽIVALI LAŽJE PRENAŠAJO.

VISOKA STOPNJA ZMANJŠANJA
UČINKA STRESA S TESTOM SRČNEGA UTRIPA
Meritve stresne obremenitve več testnih oseb so bile
izvedene brez in z namestitvijo harmonizatorja Hamoni®: jasen rezultat: „Dejansko so se pokazala znatna
znižanja stresnega indeksa pri vsakem testu in testni
osebi z namestitvijo harmonizatorja Hamoni®”
Vodja testiranja Udo Grundmann, nekdanji svet združenja za
promocijo medicinskih vibracij.

Takšen trajni stres lahko sproži različna obolenja, kot je motnja spanca (zelo pogosto), bolezni srca in motnje krvnega
obtoka, depresije, demenco, tinitus (šumenje v ušesih), diabetes, prebavne motnje, neplodnost in tako dalje. Izjemno
naraščajoča količina brezžičnega prenosa podatkov bo v
prihodnosti še povečala nevarni potencial.
Več informacij o elektrosmogu in škodljivih zemeljskih sevanjih,
ki povzročajo obolenja, najdete na naših spletnih straneh.

✔

Visoko učinkovita zaščita pred elektrosmogom (mobilni
telefoni, WLAN,…), zemeljskimi sevanji, podzemnimi
vodnimi tokovi, okoljskim onesnaženjem.

✔

2-komponentna tehnologija: elektronska komponenta in
komponenta fizikalnih lastnosti same naprave

✔

Razvojni team: akademiki in strokovnjaki z dolgoletnimi
izkušnjami v radiosteziji.

✔

Izkustvena poročila izkazujejo pomoč pri različnih, delno
težkih in kroničnih obolenjih.

✔

Test srčnega utripa dokazuje: trajni stres je bil pri vseh
testiranih osebah močno zmanjšan

✔

Dva zdravilca sta z preizkušanjem ugotovila pozitivno
učinkovanje.

✔
✔
✔

Močno povišanje zdravja celic in vsebnosti melatonina.
Samo ena naprava varuje hišo površine do 500 m2.
Brez napajanja in dodatnega vzdrževanja.

NLS - DIAGNOZE IZKAZUJEJO VISOKO
UČINKOVITOST: ZDRAVILEC GOVORI O
»ČUDEŽU«
»Kjer se celo z uporabo 40 različnih homeopatskih zdravilnih učinkovin, Bachovih cvetov itd. v povprečju doseže le 20% - 35% izboljšanje, doprinese harmonizator
približno 80% energetsko izboljšanje! Izboljšanje v območju 80%, kot je z uporabo harmonizatorja Hamoni, je
bilo pri testiranju zdravil možno izjemno redko doseči
in le pri zelo majhnem številu pacientov na leto doživimo ta čudež … » zdravilec Lothar Kappes iz Gifhorna

Energetske izboljšave izbranih pacientov, merjene z NLS - diagnostičnim sistemom »Metascan«. Nadaljnji test zdravilca Stefana Mattauscha iz Nürnberga najdete na spletu.

