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Bidrager med balance mod 
de konstante påvirkninger fra 

mobiltelefoner og tablets

Balancerer og styrker
dit eget energifelt

• Mere energi
• Større koncentrationsevne
• Dybere søvn
• Mindre hovedpine
• En følelse af ro

Stilfuldt – kraftfuldt – revolutionerende
Mulige startpakker er bioBAND, bioCLIP eller bioTAG. 

Alle startpakker indeholder en bioDOT
der styrker dig og en smartDOT der

harmoniserer dit udstyr. Pris 349,-

bioBAND bioTAG bioCLIP

Optimér dit energifelt med
en GRATIS smartDOT

Vores miljø er levende med masser af ”forstyrrende 
frekvenser”.  Frekvenser som kommunikerer 

med kroppen. Disse kommer fra mobiltelefoner, 
computerer, wi-fi routerer, tablets etc. Hvis 

frekvenserne stjæler din energi kan du harmonisere 
de elektromagnetiske stråler med en smartDOT.
smartDOT er godkendt som medicinsk udstyr. 

Beskyt og bevar dit energifelt med den efterprøvede 
og testede smartDOT – GRATIS i hver startpakke.

smartDOT på din mobil eller andet elektrisk udstyr 
vil forny de udsendte frekvenser og skabe en 

harmonisering med kroppen. smartDOT en fungerer 
også på din bærbare computer, wi-fi router, 

babyalarm, tablet, TV og spillekonsol.

Vejen frem
Hvis du elsker tanken om harmonisering af dit 

energifelt og elektronisk udstyr, så tag et skridt ind i
en verden med energyDOTs®:

1. Startpakke med bioDOT™
til dig og en smartDOT til din mobiltelefon.

2. smartDOT til din computer,
bærbare PC eller tablet.

3. smartDOT til alt det elektroniske
udstyr du har i brug.

4. smartDOT til din wi-fi router.

Opladning af energi kan starte her

Skal du købe energyDOTs® for første gang anbefaler 
vi en startpakke med en bioDOT™ og en smartDOT. 
Sammen vil disse harmonisere de elektromagnetiske 

stråler der rammer din krop. smartDOT forbedrer 
samarbejdet mellem kroppens celler og dit 

elektromagnetiske udstyr. Startpakken er et optimalt 
køb til en fornuftig pris.

Vores bioDOT™ er programmeret med phi harmonics 
enestående teknologi. Den kraftfulde resonans phi = 
”energi signatur” er naturlige vibrationer. De naturlige 

vibrationer er udviklet til at styrke dit energifelt.
Erfaringerne fra kunderne er:
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Forny og harmoniser 
dit energifelt

Kraftfuld harmonisering af
de elektromagnetiske stråler

Startpakke
energyDOTs® for

første gang? 
Spar penge med

en startpakke

Mærk forskellen selv
Uden en

Energifelt

Blodceller

Plante frø

Med en

energyDOTs® er 
produceret af:
Phi Harmonics Ltd
Woods House,
Stoke Gabriel,
Devon TQ9 &RE
Tel. +44 01803 782008

Distribueret af:
Safe Health ApS

Gl. Kjølvej 3
8920 Randers NV / Danmark

Tlf. +4522102394/+4526835195
www.safehealth.dk

  A
 world of good energy

ENERGY IS EVERYWHERE..


