30 dagen Niet-Goed-Geld-Terug garantie bij aanschaf Totaalpakket.
Om écht te herstellen mag je geen Spininversie hebben. De therapieresistentie moet doorbroken
worden. Bij aanschaf van onderstaand totaalpakket gaat dit lukken.
1.
2.
3.
4.

Spininverter
Voldoende Homeshields
Bodyshield
Voor alle mobiele apparaten zoals laptops, tablet en mobiele telefoons een EMF-Harmoniser

Uitgangspunt bij dit totaalpakket is dat in jouw leven, naast alle slechte elektromagnetische straling
de natuurlijke frequenties weer gaan overheersen. Niet alleen binnen, niet alleen buiten, maar overal
24/7, 365 dagen per jaar. Als je hiernaast jezelf ook regelmatig behandelt met de Spininverter wordt
de therapieresistentie doorbroken en gaat jouw zelfherstellend vermogen de draad weer oppakken.
Daarom is het ook zo belangrijk dat je hierna ook verder gaat met ontzuren, ontgiften en de juiste
vitamines en mineralen toe gaat voegen, want dit alles slaat nu ineens wél aan.
Dat dit totaalconcept zo ontzettend goed werkt, wordt bevestigd in de vele video’s die tevreden
klanten met ons opnemen. Je vindt alle video’s in het menu “succesverhalen” op de website.
Spininverter
Beschermen tegen straling is iets anders dan herstellen van klachten. Als je voldoende Homeshields,
EMF-Harmonisers én een Bodyshield koopt, ben je perfect beschermd tegen straling én Spininversie,
maar je bent nog steeds therapieresistent. Hiervoor heb je meerdere behandelingen met de
Spininverter nodig. Patiënten met de ziekte van Lyme of Chronisch vermoeidheid syndroom moeten
zich 3x daags behandelen; 2x12 minuten en 1x 60 minuten.
Voldoende Homeshields
Net zoals de straling van jouw WiFi-router niet goed door een plafond gaat, geldt dit ook voor de
frequenties van Wibronic. Afhankelijk van de afmeting van de ruimte kun je uitgaan van één
Homehield per etage, met uitzondering van een zogenoemde rommelzolder. Het aantal Homeshields
wordt in overleg met Bureau Straling Meten bepaald.
Bodyshield
De Bodyshield zorgt ervoor dat jouw lichaam ook buiten de juiste natuurlijke frequenties krijgt
aangeboden én biedt extra bescherming in huis als je bijvoorbeeld achter de computer aan het
werken bent.
EMF-Harmoniser
De Homeshield en Bodyshield beschermen tegen alle straling, maar een direct contact met een
laptop, tablet of mobiele telefoon zorgt voor een piekbelasting. De EMF-Harmoniser houdt de
straling niet tegen, want dan zou je niet meer bereikbaar zijn met je mobiele telefoon, maar
harmoniseert de piek, waardoor de straling véél minder belastend is voor je lichaam.
Ben je binnen 30 dagen niet tevreden dan mag je de producten, mits onbeschadigd, als totaal pakket
terugsturen.

Wil je gebruikmaken van deze 30 dagen Niet-Goed-Geld-Terug garantie vul dan het
contactformulier op de website in. Er moet namelijk een aparte factuur gemaakt worden.

Feeling better in a wireless world
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