
MAGAS FOKÚ VÉDELEM  
AZ ELEKTROSZMOG,
A FÖLDSUGÁRZÁS ÉS

A KÖRNYEZETI  
STRESSZ ELLEN!

Közvetítő

Hamoni® Harmonizer
Inspiráció Kulcs Kft.

2092 Budakeszi, Pátyi út 57.
Mobil: +36-30-7374 222

Hétfőtől-Péntekig: 9-17 óráig
e-mail: info@elektroszmogstop.hu

POLYARTHRITISES BETEG 2 HÓNAPON BELÜL 
TELJESEN FÁJDALOMMENTESSÉ VÁLT

„Az ízületi gyulladásom mindkét vállamban az első 2 
hétben gyakorlatilag eltűnt és most 2 hónap után 

teljesen fájdalom mentes vagyok…  
Meg vagyunk győződve arról, hogy  

ez a legjelentősebb és a legjobb eszköz a piacon.” 
Jutta és Beat S. - Bern, Svájc

Megrendelések, vizsgálati eredmények, 
tanácsadás és több értékes információ 

honlapunkon

www.elektroszmogstop.hu
www.foldsugarzasstop.hu

www.harmonizer.hu

További információért keressen minket 
az alábbi elérhetőségek valamelyikén!

HARMONIZER
Hamoni®

Hamoni

Jogi nyilatkozat:
A készülék energetikai hatása eddig még tudományosan és orvosilag nem igazolt. 

Empirikus kutatásunk eredményei és a vélemények, a felhasználók egyéni tapasztalatai 
alapján megerősítettek. Felhívjuk figyelmét, hogy a Hamoni® Harmonizer nem orvosi 

eszköz, nem gyógyászati eszköz, és nem helyettesíti az orvosi szakvéleményt!

VÁSÁRLÓI VISSZAJELZÉSEK
ELEKTROSZMOG ÁLTAL ZAVART  

VÁSÁRLÓNK, VÉGRE 
ALTATÓK NÉLKÜL TUD ALUDNI

„Amióta Harmonizer van a házban, azóta 
(már több hete) nem kell altatót szednem. 

Pedig a belga hadsereg hatalmas elektromágneses
tornyának a közelében élek.“

 Jürgen T. Úr - 50226 Frechen (Köln)

A SEJTEK EGÉSZSÉGE ÉS MELATONIN 
TARTALMA EGYÉRTELMŰEN NÖVEKEDETT

„A terapeuta nekem szegezte a kérdést: 
Mit csináltak? Akkor ért a nagy meglepetés; 
nincs semmi geopatikus stressz és sok más! 

A sejtek létfontosságú tápanyag tartalma javult, és 
számos egészségügyi problémámra kedvező atással 
volt valami. Mindenekelőtt a melatonin tartalom az 

egekbe szökött, ami előfeltétele a nyugodt alvásnak.” 
E. K. Asszony, (ízületi gyulladás, csontritkulás, álmatlanság, 

cukorbetegség, bélrendszeri és bőrproblémák), 80 éves, 
12527 Berlin, 9 hónappal a Harmonizer alkalmazása után

A MAGASVÉRNYOMÁS SÚLYOS PROBLÉMÁJA  
ÉS A KELLEMETLEN FÜLZÚGÁS IS  

JELENTŐSEN CSÖKKENT
„Fennesz Úr valami csodálatos és különleges 

„dobozkát“ épített az emberek számára, amelyet 
elérhető áron lehet megvásárolni. Tudom, hogy 

nem a termék hozza létre az egészségünket, 
de határozottan hozzájárul, 

ezért kell a „Hamoni” készülék.”
Lukas H. Úr - Murten, Svájc

Hatékonyan segíti egészségét, 
alvását és életminőségét!

Harmonizálja az életterét!


