
Licht des Lebens®

mobila biofoton-madrass

Vår mobila biofoton madrass är tillverkad för olika terapier och lämpar sig bäst för
behandlingar inom naturläkning/homeopatie, wellness och regeneration.
Madrass är en otrolig biofoton tungviktare och det syftar inte bara på madrass vikt.

Information: Mobila biofoton madrass består av ca 10 kg biofotoniserat material. Om vi utgår från att  
2 gram av detta material avger lika mycket energi som ca 1 kg bergkristall, blir det lättare att föreställa sig  
vilka enorma energivågor madrass avger: Det är en otrolig kraft från sammanlagt 5.000 kg bergkristall! 

Med den mobila biofoton madrass från Licht des Lebens kan passienterna behandlas på ett mjukt och  

samtidigt mycket effektivt sätt.

 eglerar mjukt kroppens olika energigivande processer

 aktiverar kroppens egen läkningsprocess

 naturligt och effektivt

 en non-invasive behandling som ger möjlighet att stötta kroppens metabolism.

I vår online shop hittar du mer information:
www.lichtdeslebens.de/sv
www.lichtdeslebens.de/shop/sv



Behandlings- och användningsmöjligheterna med vår mobila bio-foton madrass
är mångfaldiga, speciella och individuella. Biofotonerna stöttar kroppens egen
läkningsprocess och därför stöttar madrass alla terapier.

Använder man biofoton energi i samband med t.ex. akupunktur eller massage så blir kroppen mycket mer 
mottaglig för behandlingen. Madrass kan alltid användas för att tanka energi.
 
Många som har låg energinivå efter konvalenscens ligger tre gånger i veckan i ungefär en timme på madrass. 
Och för elitidrottare är en timmas paus på madrass efter ett träningspass den snabbaste regenerationen.
 
Många terapeuter kallar madrass för „assistenten“ eftersom den stöttar mottagligheten för alla typer av  
behandlingar som hypnos, meditation, energibehandlingar etc. Fråga oss om individuella behandlingar så 
kan vi ge dig speciell information. Du är också välkommen till våra seminarier. Vi erbjuder regelbundna  
seminarier med fokus på biofoton terapi.

AnvändnIng

LICHT DES LEBENS®

 Made in germany
 terapibehandling
 mobil användning
 individuell design

 vikt ca 12 kg
 mått: 2 x 0,6 m
 färger: >50 olika toner
 desinficerbar yta

Den mobila bio-foton madrass väger ca 12 kg varav ca 10 kg utgör fotoniserat material. Madrass är 2 m lång 
och 0,6 m bred och passar bra på en massagebänk eller behandlingssäng.
 
Madrass är klädd med konstläder som är lätt att rengöra eftersom den kan desinficeras. Dynan är gjord av 
halkfritt material och kan lätt vikas ihop och är även lätt att transportera. 
 
Våra mobila biofoton madrass tillverkas i Tyskland helt individuell för varje kund. Varje bänk är ett unikat.  
Vi kan även hjälpa dig med särskilda storlekar och individuella justeringar. Du kan välja från en bred färgskala 
med över 50 toner och alltid hitta en passande färg. Kontakta oss personligen så hjälper vi dig.

PRODUKTDETALJER

I vår online shop hittar du mer information:  
www.lichtdeslebens.de/sv 

www.lichtdeslebens.de/shop/sv

Gå till vår onlineshop för aktuella och tillgängliga färger eller kontakta oss.


