
Med ett kuddöverdrag förvandlar du snabbt din favoritkudde till en biofoton 
produkt som du kan ta med dig överallt. De härliga färgerna gör dig glad och  
ger ett fräscht intryck 

De passar i alla hem och du kan även ta med dig kudden när du reser. Slappna av med kudden 
som ger dig energi och stöttar de vitala processerna i kroppen - för den dagliga 
användningen av biofotoner på ett mjukt och flexibelt sätt. 

Kuddöverdraget kan hjälpa dig att 

• bli	piggare	och	mer	vital
• få	vilsam	sömn
• minska	den	individuella	stressnivån
• öka	ditt	allmänna	välbefinnande

Licht des Lebens 
biofoton-kuddöverdrag 

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

www.lichtdeslebens.de/shop/sv



AnvändnIng

En fridfull och vilsam natts sömn, en mysig stund på soffan eller en stilfull 
accessoar i vardagsrummet – vårt kuddöverdrag är flexibelt användbar.

Du slappnar gärna av med en biofoton kudde. När du lägger huvudet på kudden stöttar du 
snabbt kroppens vitala processer med hjälp av bio-foton energi. Hur enkelt som helst. Tanka 
energi när du sover! 

• Made in germany
• bättre	sovkonfort
• perfekt	i	hemmet	eller	på	resan
• mjuk	och	len
• med	dragkedja

ErfArEnhEtsrApportEr från vårA kundEr

Maria	L,	55,	Sverige	
”Sedan jag och min familj sover på en biofoton kudde och har en biofoton filt i sängen är vi alla mycket lugnare och 
mer utvilade. Jag tycker att vi har återställt balansen. Både jag och min man har blivit mycket lugnare och retar oss inte 
längre på allt som händer runt omkring. Atmosfären i vårt hem har blivit mycket bättre. Tack för hjälpen!” 

Elfie	W,	51,	Österrike	
”Jag lider av migrän och har sprängande huvudvärk. Därför lägger jag alltid den sidan som är mest utsatt på biofoton 
kudden när jag går och lägger mig. Jag somnar snabbt och när jag vaknar på morgonen har värken försvunnit. Det är 
fantastiskt – utan värktabletter är jag smärtfri. Jag behöver verkligen min bio-foton kudde.” 

• 60	%	bomull
• 33	%	dralon
• 7	%	kvartsgarn
• storlek:	40	x	40	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.




