
VISOKO UČINKOVITA ZAŠČITA
PRED ELEKTROSMOGOM, 
ZEMELJSKIMI SEVANJI IN 

OKOLJSKIM STRESOM

Harmonizirajte tudi vi  
vaš bivalni prostor!

Manfred Fennesz, Hamoni® Forschungsteam
Hackhofergasse 1, 1190 Wien, Österreich

+43 676 526 76 40 (Free call-back within Europe)

BOLNIKI S POLIARTRITISOM 
V DVEH MESECIH BREZ BOLEČIN

„Pri meni je poliartritis v ramah praktično izginil  v 
dveh tednih, po dveh mesecih sem bil popolnoma 
brez bolečin… Zahvaljujem se vam za odličen ra-
zvoj izdelka in ga zelo priporočam. Prepričani smo, 
da je to resna in najboljša naprava na trgu.”
Jutta in Beat S, stranki iz Berna, Švica

Naročila, rezultati testov, poročila o izkušnjah 
in druge dragocene informacije na naših 

spletnih straneh 
 

www.biozascita.si 
 

www.elektrosmoghilfe.com
www.erdstrahlenhilfe.com 

www.stress-hilfe.com
www.emrprotection.org

 
Alen Soković s.p. 

Novo Polje c. XVI/ 10, 1260 Ljubljana - Polje 
info@biozascita.si 
+386 70 740 740 

 
Smo ekskluzivni zastopnik za  
blagovno znamko Hamoni® 

za Slovenijo in Balkan.

HARMONIZATOR
Hamoni®

Hamoni

OPOZORILO  
Dokler energetski pripomoček še ni znanstveno potrjen oziroma rezultati učinkovitosti 

niso javno objavljeni, so naši rezultati zgolj empirične narave. Opozarjamo, da Hamoni® 
harmonizator ni medicinski izdelek, ki ne obljublja zdravljenja in nikakor ne sme 

nadomestiti obiska pri vašem zdravniku!

IZJAVE KUPCEV

KUPEC, KI JE BIL IZPOSTAVLJEN 
ELEKTROSMOGU, KONČNO SPI BREZ  

UPORABE USPAVALNIH TABLET
„Odkar imam v hiši harmonizator Hamoni®, že te-
dne ne potrebujem več uspavalnih tablet. Stanu-
jem v bližini številnih baznih postaj mobilnega 
omrežja in radiorelejne postaje belgijske vojske.“
Jürgen T., stranka iz kraja 50226 Frechen (poleg Kölna)

ZNATNO POVEČANJE ZDRAVJA CELIC IN 
KONCENTRACIJE HORMONA MELATONIN

„Na začetku vprašanje terapevtke: kaj ste naredili? 
Nato za mene veliko presenečenje; Ni več geopa-
toloških obremenitev. Vsebnost hranil in vitalnih 
snovi v celicah se je bistveno izboljšala, kar je oči-
tno pozitivno vplivalo na moje številne zdravstve-
ne motnje. Med vsemi snovmi je skokovito narasla 
predvsem vsebnost melatonina, predpogoj za 
sproščujoč spanec.”
Gospa E.K. (poliartritis, osteoporoza, diabetes, črevesne 
težave in težave s kožo, nespečnost), 80 let, 12527 
Berlin, po 9 mesečni uporabi harmonizatorja Hamoni®

OBČUTNO ZNIŽANJE VISOKEGA KRVNEGA 
TLAKA, ZNATNO ZMANJŠANJE 

ŠUMENJA V UŠESIH
„Vam, spoštovani gospod Fennesz, je zares čudovi-
to uspelo s tem, kar ste vgradili v majhno neopa-
zno »škatlico« in jo ponudili ljudem v nakup za ab-
solutno simpatično ceno. Ne poznam nobenega 
izdelka, ki bi tako učinkoval na naše zdravje…”
Lukas H., stranka iz Murtna, Švica

Velik plus za zdravje,
spanec in kvaliteto življenja


