Picomide®

Weer lekker in je vel voelen!

TV-zenders, mobiele telefoons, hoogspanŶŝŶŐƐŬĂďĞůƐ͕'^DͲŵĂƐƚĞŶ͕d>ͲǀĞƌůŝĐŚƟŶŐ͕
magnetrons, PC’s en laptops; we kunnen er niet
meer omheen. Je er aan ontrekken, is bijna onmogelijk. De straling van deze apparaten leidt
ǀĂĂŬƚŽƚŬůĂĐŚƚĞŶ͕ǌŽĂůƐǀĞƌŵŽĞŝĚŚĞŝĚ͕ĚƵĬĞŝĚ͕
geïrriteerdheid en hoofdpijn. De straling van
elektrische apparaten, natuurlijke stralingsvormen waaronder waterlopen, Hartmannlijnen,
kosmische stralingsvormen maar ook computers, elektronica in de auto, het mobieltje dat
aan staat, hoogspanning, UMTS masten , maar
ook de werkatmosfeer in kantoren en fabrieken
zorgen voor een omgeving met een overvloed
ĂĂŶнŝŽŶĞŶŝŶĚĞůƵĐŚƚ͘ĞǌĞƉŽƐŝƟĞǀĞŝŽŶĞŶ
ǌŝũŶƉĞƌĚĞĮŶŝƟĞǌŝĞŬŵĂŬĞŶĚƚĞƌǁŝũůũƵŝƐƚĚĞ
– ionen gezondmakend zijn. Deze laatste vorm
komt veel voor in de natuur, aan zee en in de
bergen. De picomide zorgt binnen een afstand
van ca. 3 x 3 meter voor een plek met veel
ŶĞŐĂƟĞǀĞŝŽŶĞŶ͘ĞWŝĐŽŵŝĚĞŚĞĞŌĚŽŽƌŚĂĂƌ
-0- punten een gezonde uitstraling op de werkplek. Het makkelijke is dat men haar zo kan
meenemen zodat zij op het werk, op reis
of thuis van nut kan zijn.

Illuminator ® Lotus

Illuminator ® Lotus

De vorm van de Illuminator Lotus is
ontwikkeld op basis van de “Gulden Snede”
verhouding. De gulden snede is een stukje
ĞĞƵǁĞŶŽƵĚĞǁŝƐŬƵŶĚĞ͘Ğ͚ŝǀŝŶĂWƌŽƉŽƌƟĂ͛
;ŐŽĚĚĞůŝũŬĞƉƌŽƉŽƌƟĞͿŬŽƌƚŵĞŶĂĨŵĞƚĚĞ
'ƌŝĞŬƐĞůĞƩĞƌɌ;ƐƉƌĞĞŬƵŝƚ͚͗&ŝĞ͛Ϳ͘,ĞƚŐĞƚĂů
ŐĞĞŌĞĞŶƐƉĞĐŝĂůĞǀĞƌŚŽƵĚŝŶŐǀĂŶůŝũŶƐƚƵŬŬĞŶ
ĂĂŶ͗ƐƚĞůĚĂƚŵĞŶƚǁĞĞůŝũŶĞŶŚĞĞŌǀĂŶůĞŶŐƚĞ
a en b, dan voldoen deze aan de gulden snede
als de gezamenlijke lengte van de lijnen zich
verhoudt tot a op dezelfde manier dat a zich
verhoudt tot b. De oude Egyptenaren bouwden hun piramides op basis van de gulden
snede. Ook in het Parthenon in Athene kan
ŵĞŶɌƚĞƌƵŐǀŝŶĚĞŶ͘KǀĞƌĂůŝŶĚĞŶĂƚƵƵƌŝƐɌ
ƚĞŽŶƚĚĞŬŬĞŶ͗ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚŝŶĚĞďůĂĚƐƚƌƵĐtuur van planten en in de verhouding van het
menselijke lichaam. Maar ook in het hartƐůĂŐƉĂƚƌŽŽŶʹǌŝĐŚƚďĂĂƌŐĞŵĂĂŬƚŽƉĞĞŶ'͗
ƚƵƐƐĞŶĚĞŚĂƌƚƐůĂŐĞŶŝƐĚĞǀĞƌŚŽƵĚŝŶŐǀĂŶɌ
terug te vinden. Bouwwerken waarvan de verhoudingen volgens de Gulden Snede kloppen,
storen niet in hun natuurlijke omgeving.

Bescherm uzelf tegen

STRALING

Gildenveld 49-53 - 3892 DD Zeewolde
Postbus 114 - 3890 AC Zeewolde
Tel: 0031 (0) 36 522 49 50
Fax: 0031 (0) 36 523 44 26
www.vitaproducten.nl
info@vitaproducten.nl

Wederverkoop en advies:
Firmastempel

Informatie of bestellen:

Mob. 06 - 42 20 46 08
www.gerdievanboxtel.nl
info@gerdievanboxtel.nl

Visven 513
5464 NR Veghel

Xenomide®

