
A HAMONI® HARMONIZER: MAGASFOKÚ VÉDELMET 
NYÚJT AZ ELEKTROSZMOG ÉS 

A KÁROS FÖLDSUGÁRZÁSOK ELLEN

Rendkívül hatékony az elektroszmog (mobil, wifi...) a káros 
földsugárzás, a vízér, a környezeti stressz elleni védelemre. 

Két komponensű technológia:  
elektronikus és szilárd fizikai komponens.

Kutatócsoport: 
tudósok és rediesztéta szakértők sokéves gyakorlattal.

Beszámolók bizonyítják, hogy segít különböző 
súlyos és krónikus betegségek esetén is. 

Szívfrekvencia variabilitás-teszt eredménye: az állandó stressz 
jelentősen csökkent az összes önkéntes tesztalanynál.

Két természetgyógyász vizsgálat is  
rendkívüli pozitív hatást mutat.

A sejtek egészsége és a melatonin  
tartalom növekedése kimutatható. 

Csak egyetlen eszközre van szüksége  
egész háztartása védelmére, 500  m2-en. 

Nincs szükség elemre vagy áramforrásra.

Nem igényel karbantartást. Tartós. Kompakt (11x6x3 cm).

A SZÍVFREKVENCIA VARIABILITÁS-TESZT  
SZERINT ERŐS STRESSZCSÖKKENTŐ HATÁSÚ

Az állandó stressz különböző betegségeket okozhat, mint 
például alvási rendellenességek (nagyon gyakori), szív- és 
érrendszeri betegségek, depresszió, demencia, fülzúgás, 

cukorbetegség, emésztési problémák, meddőség stb. 
A rohamosan növekvő vezeték nélküli adatátvitel 

egyre nagyobb veszélyt jelent.

A HAMONI® HARMONIZER JELENTŐSEN CSÖKKENTI 
A KÖRNYEZETI STRESSZT AZ EMBEREK ÉS AZ ÁLLATOK 

ESETÉBEN IS. IDEÁLIS MENTÁLIS ÉS FIZIKAI 
HARMONIZÁLT ÉLETTERET HOZ LÉTRE!

Napjainkban a wifi, a mobiltelefon, stb. elektroszmogot okoz, 
ami a káros környezeti stressz legnagyobb forrása.

AZ ELEKTROSZMOG MEGBETEGÍT

A stresszterhelést több önkéntes alanyon mértük 
egyszer Hamoni® Harmonizer nélkül, egyszer 

Hamoni® Harmonizer készülékkel. Az eredmény 
egyedülálló:  „Tényleges bizonyíték a Hamoni®  
Harmonizer hatására a stressz-index jelentős 

csökkenése minden egyes önkéntes tesztalanynál.” 
Tesztvezető: Udo Grundmann, épületbiológus,  

egykor a Mágneses Rezonancia Medicina Egyesület támogató elöljárója  

AZ NLS VIZSGÁLAT KIVÉTELES EREDMÉNYEKET 
MUTATOTT KI: EGYIK TERMÉSZETGYÓGYÁSZ 

ÍGY NEVEZTE „EZ EGY CSODA”

„Kipróbáltunk 40 különböző homeopátiás szert, Bach 
virágterápiát, általában átlagosan 20-35%-os javulást 
tudtunk elérni a kezelések után, a Hamoni készülék 
alkalmazásával 80%-os a javulás! A Hamoni készülék 

alkalmazásával a 80%-os javulást a betegek valóságos 
csodaként élték meg, és több gyógyszert is elhagyhatak…“ 

Lothar Kappes – Természetgyógyász – 38518 Gifhorn

A „Metascan” NLS-diagnosztikai rendszer által vizsgált páciensek 
eredményeit, amely szervezetük javulását mutatják, megtalálhatják 

az interneten egy másik természetgyógyásztól,  
Stefan Mattausch Nürnbergből.
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Megjegyzés: Az elektroszmog és a káros földsugárzás okozta 
betegségekről további információkat talál a honlapunkon: 

www.elektroszmogstop.hu


