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We leven in tijden van snelle technologische 
ontwikkeling. Het is een voorrecht, omdat 
technologie ons leven eenvoudiger en mooier 
maakt. Het maakt ons werk gemakkelijker, 
vergroot onze persoonlijke en professionele 
mogelijkheden, maakt ons leven doelgerichter 
en brengt veel plezier in onze vrije tijd. Het geeft 
ons een voldaan gevoel.

MAAR, ZIJN WE ONS BEWUST VAN 
HET VERBORGEN GEVAAR? 
Juist daarom blijven wetenschappers van over de 
hele wereld ons waarschuwen voor de ZEE VAN 
ELEKTROMAGNETISCHE STRALING 
WAAR WE IN BADEN. We kunnen het 
niet zien. We kunnen het niet horen. 
Onze werk- en woonruimtes zijn 
gevuld met de frequenties van de 
draadloze bronnen. Ze brengen veel 
onverwachte gevaren in ons leven.

ELEKTROMAGNETISCHE STRALING - Alle 
technische apparaten in onze huizen en 
kantoren, elektrische circuits, televisie, 
mobiele telefoons, computers, laptops, Wi-Fi 
(draadloos internet - 2G, 3G en 4G), een zeer 
destructief 5G-netwerk dat nog moet komen , 
mobiele signaalversterkers, radars, satellieten, 
magnetrons, airconditioning, enz. Dit alles vormt 
een ernstige bedreiging voor onze gezondheid. 
Onze kinderen worden het meest bedreigd, 
omdat ze het grootste deel van hun tijd met 
hun telefoons en computers doorbrengen. 
Soms nemen ze het zelfs mee naar bed. 

S t e r k e  e l e k t r o m a g n e t i s c h e 
frequenties gaan door al onze 
organen en organische systemen. 
We staan voor een probleem, 
omdat de TECHNOLOGISCHE 
REVOLUTIE veel sneller is dan het 
menselijk vermogen om zich aan 

te passen aan de nieuwe omstandigheden en 
een adequaat afweermechanisme te creëren, 
dat ons zou kunnen beschermen tegen de 
agressieve frequenties die niet natuurlijk zijn. 
Ze verbruiken de waardevolle energie van ons 
immuunsysteem te snel. 

Volgens veel deskundige statistische rapporten 
is de elektromagnetische dichtheid in onze 
omgeving ongeveer 200 MILJOEN KEER hoger 
dan 50 jaar geleden. Als we rekening houden met 
de snelheid van de technologische vooruitgang, 
kan gemakkelijk worden geconcludeerd dat 
de negatieve invloeden voor de menselijke 
gezondheid ook zullen toenemen. 

Dit veroorzaakt een nieuwe vorm van 
vervuiling, electrosmog genaamd, wat tot 
een nieuwe groep ziektes onder de mensheid 
leidt. De moderne geneeskunde noemde het 
ELEKTROMAGNETISCHE STRESS.

ELECTROMAGNETISCHE 
STRESS een nieuwe 

ziektegroep 
veroorzaakt door 

Electrosmog.
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De WERELDGEZONDHEIDSORGANISATIE blijft 
ons waarschuwen voor de gevaren van het 
onszelf blootstellen aan elektromagnetische 
stress - chronische vermoeidheid, uitputting, 
stress, slecht concentratievermogen, 
frequente hoofdpijn, angst, depressie, 
psychische stoornissen, slaapstoornissen en 
epidemische verspreiding van veel AUTO-
IMMUUN- EN CARCINOGENE ZIEKTES. 
Ze zullen de belangrijkste oorzaken 
zijn van de ziektes bij onze kinderen. 

Stel je nu eens een heerlijke 
ronde taart voor. De taart 
vertegenwoordigt de totaliteit van 
de elektromagnetische dichtheid in 
uw werk- en leefomgeving. Er zijn 

veel elektrische circuits, radiogolven, draadloze 
internetgolven, signaalversterkers, wifi-signaal, 
radars en satellietgolven. Er zijn veel andere 
soorten straling die door je lichaam gaan, zich 
om je heen verspreiden met hun frequenties 
en polariteiten. Tegelijkertijd zijn ze volledig 
onzichtbaar. 

Als je een punt van de taart neemt en op je 
bord legt, dan vertegenwoordigt 
dat het GEVAARLIJK PATHOGENE 
SPECTRUM binnen de totaliteit van 
de elektromagnetische dichtheid in 
je omgeving. Met andere woorden, 
dat stukje van de taart is pathogeen 
voor het menselijk organisme, terwijl 
de rest van de taart geen enkel 
gevaar vormt voor uw gezondheid. 

CONCLUSIE

Hier is het goede nieuws. Geavanceerde 
NANOTECHNOLOGIE ligt aan de basis van 
de productie van een moderne neutralisator 
voor dat kleine stukje taart - het stuk dat het 
pathogene spectrum van schadelijke straling 
vertegenwoordigt. Je hoeft niet bang te 
zijn voor nieuwe technologieën. Het is ook 
niet nodig om ze te bestrijden, want dat is 
letterlijk onmogelijk. We moeten de nieuwe 
technologieën in overweging nemen bij 
de ontwikkeling van moderne oplossingen 
om het PATHOGENE SPECTRUM VAN DE 
ELEKTROMAGNETISCHE STRALING TE 
NEUTRALISEREN in onze dagelijkse leef- en 
werkomgevingen. Dat zal het schadelijke 
effect van de straling op onze gezondheid 
en op de gezondheid van onze kinderen 
zeker verminderen. 

DE OPLOSSING IS HIER 
POZITRON PLUS!

Met de GEAVANCEERDE NANO-TECH 
NEUTRALISER VAN HET PATHOGENE 
SPECTRUM VAN ELEKTROMAGNETISCHE 
STRALING "POZITRON PLUS" - nu kunt 
u genieten van het gebruik van uw 
technologische apparaten en u tegelijkertijd 
veilig voelen. Dat allemaal is het product 
van dynamische TECHNOLOGISCHE 
REVOLUTIE. 

“POZITRON PLUS” 
geavanceerde 
NANO–TECH 

neutraliseerder van 
het ziekteverwekkende 

EMR spectrum.
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POZITRON PLUS -  
ZEER GEAVANCEERDE NEUTRALISER 

VAN SCHADELIJKE STRALING

Vanwege de snelle vooruitgang in de 
ontwikkeling van de moderne technologie 
en vanwege de noodzaak mensen te 
beschermen tegen de schadelijke effecten van 
de elektrosmog, hebben we een van de meest 
efficiënte NANO-TECH-producten ontworpen: 
"POZITRON PLUS".

Termen als  N A N O - S C I E N C E 
e n  N A N O - T E C H N O L O G Y 
geven de wetenschappelijke en 
technologische ontwikkeling aan 
van de structuren en systemen 
in afmetingen van de nanometer 
(=0,000000001 meter). 

POZITRON PLUS op is gebaseerd. Het zendt 
het spectrum uit van de positieve frequenties in 
de omringende ruimte. Het is geprogrammeerd 
om het op die manier te doen. De functionaliteit 
is gebaseerd op de BEKENDE WETGEVING VAN 
DE FYSICA - DE INTERFERENTIE VAN GOLVEN 
IN DE RUIMTE. Het bestrijd en neutraliseert de 
pathologische frequenties.

POZITRON PLUS is een innovatief, zeer 
geavanceerd product gebaseerd op een zeer 
verfijnde filmtechniek geproduceerd uit 6 soorten 
speciaal ontworpen en verwerkte celluloid-
materialen met superieure eigenschappen. 
Dat is de eerste productiefase. De tweede fase 
is de NANOTECHNOLOGISCHE VERWERKING 
met behulp van de geluidsfrequenties. Eerder 
geprogrammeerde frequentie-informatie 
wordt geïmplementeerd op 40 plekken in 
de geluidsfrequenties. In die twee basisfasen 
ondergaan de initiële celluloïde moleculen een 
volledige structurele verandering. Het nieuwe 
materiaal, dat werkt als een KLEINE ZENDER, 
begint zijn eigen energetische spectrum uit 
te stralen - het spectrum waarvoor het was 
geprogrammeerd. 

Dankzij dat kunt u POZITRON PLUS 
gewoon ergens in het gebied plaatsen dat u 
wilt beschermen. De INTERFERENTIE (positieve 
golf die de frequentie van de negatieve 
golf binnenkomt) ZAL DE SCHADELIJKE 
STRALING NEUTRALISEREN EN UW LEEF- EN 
WERKOMGEVING VULLEN MET POSITIEVE 
ENERGIE.

Elektromagnetische golven reizen, net als 
elk ander type energie, door onze dagelijkse 
omgeving. Ze gaan door ons lichaam en de 
objecten in onze omgeving. Op deze manier 
activeren ze ons immuunsysteem om het 
lichaam te beschermen tegen agressieve 
energie. De dichtheid van de elektrosmog 
is erg hoog, dus het menselijk lichaam blijft 
vechten tegen de schadelijke frequenties. 
Het veroorzaakt uitputting. Het verzwakte 
organisme wordt meer en meer bedreigd door 
fysieke en psychische moeilijkheden. 

Daarom, als we de voordelen op 
lange termijn voor onze fysieke 
en psychische gezondheid willen 
zien, zullen we de negatieve 
frequenties neutraliseren met de 
hulp van positieve, fysiologische 
frequenties. Dat is het principe waar 

Vanwege de GOLF 
INTERFERENCIE in de 

ruimte, POZITRON 
PLUS neutraliseert 

ziekteverwekkendec 
frequenties.
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DE POZITRON PLUS HEEFT 4 FUNCTIES: 

1) Het is een zeer krachtig systeem voor 
uw thuis- en werkomgeving voor HET 
NEUTRALISEREN van het pathogene brede 
spectrum van schadelijke technische straling 
- voornamelijk overdag.

2) Het is een zeer krachtig systeem voor 
uw thuis- en werkomgeving voor HET 
NEUTRALISEREN van het pathogene brede 
spectrum van schadelijke natuurlijke straling 
radiation (wateraders, Hartmann netwerk, 
Curry netwerk) – voornamelijk ’s nachts.

3) Het verhoogt de energiestroom door alle 
menselijke organen en organische systemen 
(door een positieve ecofysiologische stimulatie 
van het autonome zenuwstelsel - dat valt 
buiten onze controle). Op die manier vergroot 
het onze verdedigingsmogelijkheden. 

4) Het stuurt zeer sterke positieve energie 
naar onze woon- en werkomgeving. Het 
vernietigt letterlijk de negatieve energie in 
je huis en helpt mensen zich beter te voelen, 
helpt hen vrolijker, minder argumentatief en 
minder gespannen te zijn. Het roept op tot 
optimisme en positieve energie. 
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POZITRON PLUS 
VOOR PERSOONLIJK 

GEBRUIK
(beschermingsradius 3 meter)

Het heeft een zeer krachtige beschermingsstraal 
van ongeveer 3 meter. Het is gemaakt voor 
gebruik door één persoon. Het is van onschatbare 
waarde, omdat u hem altijd bij u kunt hebben, 
waar u ook bent. Je kunt het in de portemonnee, 
tas, zak, enz. doen. Als je naar het werk gaat, of 
naar school, de faculteit, terwijl je wacht op de 
afspraak met je dokter, terwijl je koffie drinkt ..., 
kun je het gewoon op tafel leggen, of in je hand 
houden terwijl je in de rij staat te wachten. Het 
pathogene spectrum van de schadelijke straling 
wordt in het gebied van 3 meter om je heen - in 
een hoog percentage - ruim negentig procent 
(90%) geneutraliseerd. 

POZITRON PLUS 
MOBILE PHONE

(beschermingsradius 1 meter)

Het moet tussen de achterkant van uw telefoon 
en het telefoonhoesje worden geplaatst. Het 
kan ook tussen de batterij en de achterwand 
worden geplaatst als u geen telefoonhoesje 
heeft. 

Het is een geweldige neutralisator van het 
pathogene spectrum dat straalt van repeaters, 
radiogolven en sterke elektromagnetische 
golven uw mobiele telefoon produceert.

Naast mobiele telefoons is het zeer aan te 
bevelen voor TABLETS, LAPTOPS, DESKTOP 
COMPUTERS, MAGNETRONOVEN, TV, 
AIRCONDITIONING ... 

Het is erg waardevol als je op reis bent. Nadat 
je bij het hotel bent aangekomen of bij een 
vakantiehuisje,  plaats het gewoon ergens dicht 
bij het bed en je slaapplaats is beschermd. Naast 
het neutraliseren van de schadelijke straling, 
kan POZITRON VOOR PERSOONLIJK 
GEBRUIK met zijn frequentiespectrum uw 
autonome zenuwstelsel positief stimuleren. 
Op deze manier kan het DE STROOM VAN 
DE ENERGIE DOOR AL UW ORGANEN EN 
ORGANISCHE SYSTEMEN OPWEKKEN.

Op deze manier helpt Pozitron energetisch uw 
lichaam en maakt het u beter bestand tegen de 
schadelijke straling en ziektes, omdat het uw 
immuunsysteem sterker maakt. Bovendien zorgt 
het, onder invloed van de positieve frequenties 
die het naar je omgeving stuurt, voor een langere 
periode van een goed humeur, een positieve 
houding en meer positieve energie. 
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POZITRON PLUS 
OFFICE

(beschermingsradius 5 meter)

Het is ideaal voor de bescherming van de 
kleine studio, kleine werkruimte, slaapkamer, 
kinderkamer. Het is de beste keuze om uw 
werkzone te beschermen. Het moet op de 
originele doos en op uw tafel, kast, vloer of een 
andere plaats in uw kantoor of in de kamer 
worden geplaatst. 

Zorg ervoor dat u ongeveer 30 centimeter vrije 
ruimte overhoudt voor de POZITRON PLUS 
OFFICE om maximale effectiviteit te bereiken 
binnen een straal van 5 meter in alle richtingen, 
en dus een werkingsgebied van ongeveer 30 
meter.

Naast het neutraliseren van de schadelijke 
straling, kan POZITRON OFFICE met zijn 
frequentiespectrum uw autonome zenuwstelsel 

POZITRON PLUS 
SPORT

(beschermingsradius 3 meter)

Onze meest recente testen op efficiëntie 
omvatten de test van POZITRON PLUS SPORT 
met veel professionele en recreatieve sporters. 
We kwamen tot de conclusie dat het effect van de 
positieve uitstraling die POZITRON SPORT in de 
omgeving afgeeft, zeer stimulerend kan zijn voor 
energetische duurzaamheid en kracht. Vanwege 
het brede spectrum aan positieve effecten, bleek 
het een zeer efficiënte meerwaarde te hebben, 
die als volledig natuurlijke hulp diende om het 
energetisch potentieel te verhogen, een goede 
conditie te behouden, snelle ontspanning en 
regeneratie te krijgen en de gezondheid van alle 
mensen die sporten beoefenen. 

positief stimuleren. Op deze manier kan het 
DE STROOM VAN DE ENERGIE DOOR AL 
UW ORGANEN EN ORGANISCHE SYSTEMEN 
OPWEKKEN. 

Op deze manier helpt Pozitron je lichaam 
energetisch en het maakt je beter bestand tegen 
de schadelijke straling en ziektes, omdat het je 
immuunsysteem sterker maakt. Bovendien zorgt 
het, onder invloed van de positieve frequenties 
die het naar je omgeving stuurt, voor een langere 
periode van een goed humeur, een positieve 
houding en meer positieve energie. 
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POZITRON PLUS 
HOME

(beschermingsradius 20 meter)

Het is ideaal voor de hoogwaardige bescherming 
van grote ruimtes. Je kunt het gebruiken voor 
het hele huis, appartement, kantoor, school, 
kleuterschool, ziekenhuis etc. 

Het moet op de originele doos worden geplaatst 
in het midden van het huis, appartement, 

kantoor... op de tafel, kast, ladekast of op de 
vloer. De muren zijn geen belemmering voor 
de werking, maar je moet ervoor zorgen dat 
ongeveer 30 centimeter van de ruimte eromheen 
niets wordt ingenomen. Dit zorgt voor maximale 
bescherming binnen een straal van 20 meter in 
alle richtingen, en dus een actieradius van 125 
meter. 

Naast het neutraliseren van de schadelijke 
straling, zullen de frequenties, wanneer u ze dicht 
bij uw lichaam in uw hand houdt, uw autonome 
zenuwstelsel positief stimuleren. Op deze manier 
zal het DE STROOM VAN DE ENERGIE DOOR AL 
UW ORGANEN EN ORGANISCHE SYSTEMEN 
VERHOGEN. Op deze manier helpt Pozitron 
je lichaam energetisch en maakt het je beter 
bestand tegen de schadelijke straling en ziektes 
omdat het je immuunsysteem sterker maakt. 

Bovendien geeft het, onder invloed van de 
positieve frequenties die het naar je omgeving 
zendt, je langere periodes van een goed humeur, 
positieve houding en een positievere energie. 

POZITRON PLUS 
SET

bestaan uit:

 een stuk POZITRON PLUS - HOME 
 (beschermingsradius 20 meter)
 een stuk POZITRON PLUS - OFFICE  
 (beschermingsradius 5 meter)
 twee stuks POZITRON PLUS –  
 VOOR PERSONLIJK GEBRUIK 
 twee stuks POZITRON PLUS –  
 MOBILE PHONE.
De set is ideaal voor één gezin. De POZITRON 
met een beschermingsstraal van 20 meter moet 
ergens in de woonkamer worden geplaatst 
om het hele huis, appartement of kantoor 
te beschermen. De POZITRON met een 
beschermingsstraal van 5 meter kan nuttig zijn 
voor de bescherming van één werkplek, een 
vakantiehuis, een studentenhuis. Het is ook 
een geweldig cadeau voor iemand van wie je 
houdt. Twee Pozitrons voor persoonlijk gebruik 
zijn ontworpen voor twee personen om ze altijd 
mee te nemen. Twee Pozitrons voor de mobiele 
telefoon bieden hoogwaardige bescherming 
voor twee mobiele telefoons. 
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GOLD POZITRON PLUS 
(EXTRA STERK)

DECONTAMINATOR VOOR DE 
NEGATIEVE ENERGIEËN (DNE)

DNE is een zeer geavanceerd NANO-TECH-
PRODUCT dat actief zijn eigen brede spectrum 
van positieve frequenties uitzendt die de 
frequenties van negatieve energieën verstoren 
en elimineren. De actieve straal is 20 meter.

Als je het thuis gebruikt, is het raadzaam om het 
op de beugel van de originele doos te plaatsen 
en het een half uur in elke kamer te laten staan. 
Als er objecten zijn die u wilt reinigen, plaatst 
u DNE er heel dichtbij en binnen 15 minuten 
worden ze gereinigd van slechte energieën. Het 
is aan te bevelen deze gedurende 10 minuten 
twee keer per maand, op de bedden te leggen 
die beslapen worden.

DNE is niet ontworpen voor permanent 
gebruik in de ruimte.

Wie moet DNE gebruiken:

	 ELKE PROFESSIONAL die in nauw 
contact staat met veel patiënten, klanten 
of werknemers die hun talrijke problemen 
bespreken in je werkruimte brengen en zo 
negatieve energieën achterlaten.

	 ELK GEZINSHUIS - het wordt aanbevolen 
om DNE eenmaal per week in elke kamer te 

plaatsen om eventuele opgehoopte negatieve 
energieën te neutraliseren en de harmonie van 
menselijke relaties te vergroten, het gevoel van 
vrede en tevredenheid te verhogen, het niveau 
van stress en spanning te verminderen, om een 
betere nachtrust en een betere psychofysische 
gezondheidstoestand te krijgen van alle 
mensen die in het huishouden wonen.

	 ELKE WERKENDE ORGANISATIE, 
FABRIEK, SCHOOL, KINDEROPVANG, 
ZIEKENHUIS, ...… - het is aan te raden DNE 
eenmaal per week een nacht te laten staan 
om de negatieve energie uit de ruimte te 
verwijderen en de ruimte te vullen met de 
POSITIEVE ENERGIE.

DNE is een modern, zeer geavanceerd NANO-
TECH-product dat helpt uw gezondheid te 
beschermen en biedt veel meer veiligheid in uw 
professionele en gezinsomgeving. 

POZITRON PLUS -  

LARGE SPACE
 (beschermingsradius 100 meter)

POZITRON PLUS - LARGE SPACE (afmeting 
20x20 centimeter) heeft een beschermingsradius 
van 100 meter in alle richtingen. Je bevestigt hem 
aan de originele doos en plaatst hem midden in 
je woon- of werkruimte op het bureau, de kast 
of op de grond. Op deze manier beschermt u het 
hele appartement, al uw kamers, woonkamer, 

kinderkamer, keuken - ALLES!

Als u de POZITRON - LARGE SPACE 
heel dicht bij uw lichaam plaatst, zal het 
spectrum van fysiologische frequenties uw 
autonome zenuwstelsel positief stimuleren. 
POZITRON PLUS - wanneer geplaatst in de 
KANTOORRUIMTE - helpt het bij het creëren 
van veel betere interpersoonlijke relaties. 
POZITRON PLUS – als u deze plaatst in de 
THUIS-SITUATIE (slaapkamer, kinderkamer, 
woonkamer) – dan zult u een betere relatie met 
uw partner en kinderen opmerken.

Pozitron Plus - LARGE SPACE is ideaal voor 
de bescherming van de grote gebouwen, 
grote appartementen, het hele huis, de 
grote kantoorruimte met verschillende 
kantoren, ziekenhuizen, poliklinieken, grotere 
dokterspraktijken, gezondheidscentra, winkels, 
enz.

POZITRON PLUS - LARGE SPACE is een modern, 
zeer geavanceerd NANO-TECH PRODUCT dat 
helpt om uw gezondheid en de gezondheid 
van uw kinderen te beschermen. Het biedt 
VEEL MEER VEILIGHEID in de omgeving waar u 
omringd bent door moderne technologieën. 
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PROTECTIVE COLLAR 
VITALITY COLLAR

(beschermingsradius 2 meter)

POZITRON PLUS DOG PROTECT 
is verwerkt in de halsband van een hond - 
VITALITY COLLAR. Het werkt als een 
KLEINE, POSITIEVE FREQUENTIEZENDER. De 
frequenties zijn compatibel met de frequenties 
van de hond.

Vanwege het effect zal het lichaam van de hond 
minder moeite hebben met stressmanagement. 
De hond wordt minder nerveus en minder 
angstig. Het immuunsysteem wordt sterker om 
uw hond op natuurlijke wijze te beschermen 
tegen schadelijke straling. De hond is immuun 
voor veel ziektes. Beschermende halsketting - 
VITALITY COLLAR moet om de nek van de hond 
worden geplaatst. De beschermingsradius is 
ongeveer 2 meter. 

PROTECTIVE PANELBOARD 
SLEEP HARMONY

(beschermingsradius 4 meter)

De hond moet de beschermende halsband 
dragen - VITALITY COLLAR overdag en 's nachts. 
Voor een ideaal effect moet u het samen met het 
PROTECTIVE PANELBOARD - SLEEP HARMONY 
gebruiken voor een hondenhok (of voor de 
slaapplaats van een hond). HET PROTECTIVE 
PANELBOARD - SLEEP HARMONY E garandeert 
een beschermingsradius van ongeveer 4 meter. 
Het biedt uitstekende bescherming voor het huis 
van uw hond of voor de plek waar de hond slaapt. 
Het moet in de buurt van het hondenhuis of bij de 
slaapplaats van de hond worden geplaatst.

POZITRON PLUS
DOG PROTECT

De diergeneeskunde blijft ons waarschuwen 
voor de negatieve effecten van schadelijke 
straling. Honden van zeer jonge leeftijd kunnen 
ernstige hartproblemen hebben, problemen 
met het zenuwstelsel, pijnlijke en degeneratieve 
wervelkolom, pijn in gewrichten en botten. Ze 
hebben problemen met de bloedcirculatie, 
hormonale problemen, verzwakken het 
immuunsysteem en hebben een hoger risico op 
auto-immuun- en carcinogene ziekten.

Schadelijke elektromagnetische en 
geopathogene straling kan veel hondenenergie 
verspillen - zowel overdag als 's nachts, vooral 
als de hond omringd is door mensen. Dat 
alles kan het effect van het immuunsysteem 
op de energieverdeling door het hele 
lichaam beïnvloeden. Het afweersysteem zal 
zich natuurlijk proberen te verzetten tegen 
agressieve stralingsfrequenties die eraan worden 
opgelegd. De energiestroom door het lichaam 
van de hond wordt daardoor verminderd. 
Daarom ZAL HET IMMUUNSYSTEEM VAN DE 
HOND ZWAKKER WORDEN. De gevolgen zijn 
verzwakking en een hoog ziekterisico. 
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M a n d e l a y   ∙   B E S C H E R M  J E  G E Z O N D H E I D

HOE HAALT U VOORDEEL UIT DE DOG PROTECT NECKLACE EN DE 
PROTECTIVE PANELBOARD?
 De energetische gezondheid van uw hond wordt goed beschermd - de 
organische energiestroom groeit. HET IMMUUNSYSTEEM VAN UW HOND 
WORDT VERSTERKT, het zal de innerlijke kracht van uw hond maximaliseren 
en het zal uw hond met succes kunnen beschermen tegen de schadelijke 
straling. 

 Uw hond wordt minder nerveus, minder bang, minder moe en zelden 
ziek. In het geval van de ziekte zal het herstel sneller verlopen, evenals het 
herstel, de ontspanning en de regeneratie van het organisme van de hond. 

 DOG PROTECT frequenties zijn geprogrammeerd om de ontspanning 
van het autonome zenuwstelsel te stimuleren. Dit betekent dat je BESTE 
VRIEND VREDIGER, MINDER AGRESSIEF, MINDER ZENUWACHTIG EN 
OVER HET ALGEMEEN GELUKKIGER ZAL ZIJN. 
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