
Vår bio-foton filt är väldigt populär bland våra kunder och har blivit en riktig  
klassiker. Filten finns i många olika färger och storlekar. Den tillverkas med  
högvärdiga material som säkerställer att en bio-foton filt från Energy and Light 
alltid är av hög kvalitet.

Därför är filten så omtyckt av våra kunder. Det är en filt som passar i alla hem. Många använder 
filten i vardagsrummet eller i sovrummet. Den mysiga bio-foton filten hjälper kroppen att  
regenerera sig och återställa balansen. Filten kan hjälpa dig att

• bli	piggare	och	mer	vital
• sova	bättre
• återställa	balansen	och	minska	stressen
• öka	ditt	allmänna	välbefinnande

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

www.lichtdeslebens.de/shop/sv

Licht des Lebens 
biofoton-filt 



AnvändnIng

När man kommer hem efter en ansträngande dag på jobbet och vill slappna 
av lite grann på soffan, framför TV:n eller datorn. 

Då passar biofoton filten perfekt. Man kan också använda filten i sovrummet. Sömnen är en 
viktig del för att kroppen ska kunna varva ner. Därför använder många av våra kunder filten 
på natten. Biofoton filten värmer och ger dig värdefull energi som bidrar till regeneration och 
välmående. Använd filten på det sätt som passar dig bäst! 

kaststygn

ErfArEnhEtsrApportEr från vårA kundEr

Unna K, 49, Sverige 
”Efter jobbet kände jag mig väldigt trött och utmattad och även när jag vaknade på morgonen så kände jag mig alltid 
väldigt trött. Det ändrade sig när jag började sova på en bio-foton filt. Nu vaknar jag innan väckaren ringer och jag  
känner mig både pigg och utvilad. Jag har mycket mer energi och känner mig även lugnare. Jag är glad över den  
återfunna balansen. Nu kan koncentrera mig bättre på jobbet och även prestera mer. Bio-foton filten hjälper. Tack!” 

Andreas S, 43, Tyskland
”Jag lindar in mig i bio-foton filten när jag har värk i armarna. Det brukar jag få på våren när jag sköter om trädgår 
den. Men även när jag tränar använder jag filten. Jag går och lägger mig och lindar in mig i den mjuka filten. Nästa dag  
känner jag mig utvilad och värken efter trädgårdsskötsel eller träning är nästan helt försvunnen. Toppen! Jag kan  
verkligen rekommendera filten.“

• 60	%	bomull
• 33	%	dralon
• 7	%	kvartsgarn

• Made in germany
• mjukt	och	mysigt	filtmaterial
• moderna	färger
• kanterna	är	sydda	med • storlek:	200	x	150	cm,	150	x	100	cm,	100	x	75	cm

LICHT DES LEBENS

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 och storlekar.




