Biofoton-Produkter för ditt välbefinnande

Erfarenheter

Biofotoner för framtiden

- LICHT DES LEBENS -

Med biofoton energi kan du snabbt och enkelt tanka ny energi!
Den tyska biofysikern Fritz-Albert Popp upptäckte att kroppen avger ljus. Idag vet vi att vår kropp
behöver bio-fotoner för att fungera.

Vad är fotoner?
Solljus består av ljuspartiklar (fotoner) som är en viktig energikälla för allt levande.
Vad gör bio-fotoner?
Bio-fotoner förmedlar information inom och mellan kroppens celler och stöder cellernas
energiproduktion.
Varför är bio-fotoner så viktiga?
Vi förlorar energi när vi utsätts för miljögifter, strålning från mobiltelefoner och datorer, stress mm.
Detta leder till trötthet och energilöshet.
Hur kan vi tanka ny energi varje dag?
Företaget Licht des Lebens har lyckats ladda in foton-energi i kvartsmaterial, vilket används som
ingrediens för tillverkning av foton-produkter.
Insvept i tex en foton-laddad mysfilt kan kroppen snabbt och enkelt återhämta sig.
Produkterna behöver aldrig laddas, utan ger oss rogivande foton-energi året om.
Det finns många olika fotonprodukter för att stöda dej i din vardag!
Glasflaskor eller glasknappar används för att ladda dricksvatten.
Stora eller mindre filtar för en avslappnande och välgörande vila.
Dynvar, glasknappar, mjukishund, poncho m.m. stöder ditt välbefinnande.
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Erfarenheter
Många människor, som arbetar med biofotoner eller använder denna energikälla, har
berättat om sina erfarenheter. Nedan följer utdrag från olika berättelser.
Information: Biofotonprodukter ersätter inte en erfaren terapeut vid kroniska
sjukdomar.

• Biofotoner för vanliga sjukdomar
• Biofotoner för fysiska kropp
• Biofotoner för djuren
• Biofotoner för växtriket
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Biofotoner för vanliga sjukdomar

33-årig kvinna i Tyskland
En mycket aktiv kvinna som lider av stress och hon har ont i huvudet väldigt ofta. Dagen
klarar hon bara med hjälp av starka smärttabletter. Hennes man blev orolig när han såg
alla tabletter som hon svalde. När de hörde talas om LdL/ljusenergi, köpte de en stor filt
och en hund. Hon använde energikällan på natten och redan efter andra natten behövde
hon inga smärttabletter mer. Efter två veckor berättade hon att hon klarar stressen
mycket bättre. Nu har hon inga smärtor längre. Hon använder både filten och hunden för
att vara helt smärtfri.
55- årig kvinna i Sverige
Min man har alltid haft svårt att sova. Nu sover vi tillsammans under filten och han är
överraskad över hur bra han sover, oftast hela natten. Han trodde inte att det fanns en filt
med sådan effekt och tycker om idén.
50-årig kvinna i Österrike
Kvinnan var på en konsert och hade en plats bredvid luftkonditioneringen. Efteråt lade
hon en Fotonio (fotonhund) på örat och nästa morgon hade värken i örat gått över.
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59-årig kvinna i Sverige
Min man har alltid snarkat och det har nästan gjort mig vansinnig. Men när han sover på
filten, snarkar han inte längre. Tack gode gud! Låter han filten ligga kvar på soffan snarkar
han som en världsmästare.
49-årig kvinna i Sverige
Tidigare hade jag ofta problem med vätskebalansen och tyckte att vatten smakade dåligt.
Sedan jag började dricka vatten från en fotoniserad glasflaska är det inget problem längre.
Jag trodde inte att det skulle hjälpa mig. Men smaken är mycket mildare. Det är mycket
lättare för mig att dricka 2,0 l vatten om dagen. Det fungerar även för mina barn som inte
heller tycker om att dricka vatten. De vill också dricka från bio-foton flaskan. Nu dricker vi
alla mycket vatten.”
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Biofotoner för fysiska kropp

47-årig man i Tyskland
Mannen hade stark träningsvärk i benen. Han lindade en bifoton filt runt högra benet och
lät den verka hela natten. När han vaknade nästa morgon var träningsvärken försvunnen.
Eftersom han fortfarande hade träningsvärk i det andra benet, använde han bio-foton
filten på natten igen och nästa morgon hade smärtan i det vänstra benet också
försvunnit.

40-årig kvinna i Österrike
Kvinnan hade en tennisarm. Efter två nätter behövde hon varken värktabletter eller
smärtlindrande salva. Hon blev helt smärtfri med hjälp av filten.
50-årig man i Sverige
Sedan ett år tillbaka har jag problem med höften. Jag vet att det hänger samman med
min vikt och ändå har jag inte klarat av att ändra det. Normalt tar jag en tablett innan jag
går och lägger mig. Men sedan jag sover på en fotonfilt och lägger fotonhunden på
höften behöver jag inte ta tabletter längre. Det blir varmt omkring höften och jag
somnar.
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55-årig kvinna i Tyskland
Kvinnan är överviktig och har starka smärtor i benen, sina knän och i hällarna. Hon
hade opererat sig men smärtorna fanns fortfarande kvar och hon kunde bara gå till
jobbet med hjälp av starka smärtlindrande tabletter. Hennes dotter hade hört talas om
bio-foton produkter och lånade en filt. Efter tre veckor köpte hon filten och berättade:
” Min mamma kan sova hela natten. Ibland måste hon ta en svag värktablett när hon
jobbar. Hon använder filten som ett extra täcke och kände redan efter en natt att det
pirrade i benen. Sedan försvann känslan och smärtorna försvann mer och mer för varje
dag. Nu är hon smärtfri och väldigt lycklig.”
57-årig kvinna i Sverige
Min kollega kom till jobbet för några dagar sedan och hade smärtor i nacken på grund
av att hon hade suttit i drag. Hon hade tagit smärttabletter men de hjälpte inte
mycket. Jag gav henne min mini-filt, som jag alltid bär med mig i väskan. Efter en
stund ville hon köpa filten.

-6-

- LICHT DES LEBENS -

Biofotoner för djuren

24-årig man i Sverige
Jag tar hand om hästar med olika besvär. Livet har förändrats efter jag kom i kontakt med
bio-foton produkter. Speciellt en häst, som ligger mig varmt om hjärtat, har blivit hjälpt av
filten. Vi var väldigt ofta hos veterinären p.g.a. ryggsmärtor. Det är nästan omöjligt att ha en
travhäst som ständigt har krämpor och det kostar väldigt mycket. En vän berättade om filten.
Ingen annan häst har svarat så bra på ljusenergin. Hästen har blivit så bra och vi måste inte
åka till veterinären längre. Nu har även ägaren köpt ett en filt och hästen är helt smärtfri.
24-årig man i Sverige
Jag märker tydligt att hästarna återhämtar sig mycket snabbare när de har en fotonfilt på
ryggen. Det märks tydligast efter ett lopp. Andningen blir snabbt mycket lugnare.
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24-årig man i Sverige
Det kan vara riktigt svårt att sko en häst beroende på om hästen vill bli skodd eller inte.
Jag har märk att om jag låter täcket ligga på hästens rygg ungefär 15 minuter innan, är
hästen mycket lugnare och det fungerar mycket bättre.
24-årig man i Sverige
Efter ett lopp kan hästen få en gaffelbandsskada. Då är det viktigt att agera snabbt. Hästen
återhämtar sig bra, när jag snabbt smörjer med en salva och lindar en filt runt benet.
Fotoner är mycket effektivare än allt annat jag har provat i alla år.
30-årig kvinna i Sverige
Mina katter är rätt vilda och springer fritt i naturen. Ibland är de naturligtvis inomhus. När
de kommer in tittar de alltid vart de kan ligga. Har jag lagt filten på soffan, lägger de sig
alltid där och spinner.
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Biofotoner för växtriket

48-årig kvinna i Tyskland
Kvinnan fick en Gloxinia på födelsedagen. Den var liten och blommorna började redan
vissna efter några dagar. Först tänkte hon kasta bort blomman, men så lade hon alla
fotoniserade glasstenar, som hon hade köpt, i en vattenkanna och vattnade blomman.
Efter några dagar märkte hon hur bladen och stjälken började växa. Efter två veckor såg
hon nya knoppar och efter en kort tid blommade den på nytt i en intensiv och lysande
rosa färg….vilken vacker syn.
68-årig man i Tyskland
Min hobby är trädgård och växter. Jag bor i en lägenhet och har en lite trädgård som jag
sköter om. Camilla frågade mig om jag skulle kunna vattna växterna med fotonvatten
och med normalt vatten för att se om det blev någon skillnad. Jag startade
experimentet samma dag och vattnade ena hälften av trädgårdens växter med
fotonvatten och andra hälften med normalt vatten. Mot sommarens slut kunde man
tydlig se vilken del som hade vattnats med fotonvatten.
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57-årig kvinna i Sverige
Jag älskar växter men med jobbet, barnen och stressen glömmer jag dem ofta. Nu ger
jag dem bara fotonvatten och det är precis som om de sparar vattnet. När jag
glömmer att vattna, torkar de inte ut på samma sätt som tidigare.
62-årig man i Sverige
Är man trädgårdsmästare måste man sköta om växterna hemma också, eftersom
många tittar på mina blommor. Som tur är så har jag gröna fingrar och har sett att
växterna blir starkare och tåligare när de vattnas med bio-foton vatten. Det berättar
jag för mina kunder och många vill köpa produkterna.
53-årig kvinna i Sverige
Jag hade tänkt och kasta bort min orkidé, men så testade jag en tesked bio-foton
gödsel. Nu har den fått fyra nya stjälkar som är fulla med knoppar. Det har jag aldrig
lyckats med förut.
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