
LICHT DES LEBENS

„Ett hushåll utan biofotoner kommer  
inte att finnas och terapi utan biofotonernas 
hjälp blir helt otänkbart.” 
 Heidi Kühnert, General Manager

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

www.lichtdeslebens.de/sv/shop



Licht des Lebens 
biofoton-produkter 

Solenergi kallas den energi som kommer från solens ljus. Solenergi bildar grunden 
för alla former av liv på jorden. Det är den äldsta energikällan och den består av 
oräkneliga fotoner som är en viktig näringskälla för både människor och djur.  
Människan absorberar solljus och omvandlar det till cellenergi - utan ljus inget liv! 

Men vi fångar inte bara upp solljuset, vi avger det också. Under 1970-talet upptäckte den tyska 
biofysikern Fritz-Albert Popp detta fenomen. Idag står det utan tvekan att vår kropp innehåller 
ett stort antal bio-fotoner. Man utgår från att dessa biofotoner tar hand om kommunikationen 
mellan och inom cellerna. 

Finns ett underskott på biofotoner, som kan förorsakas av miljöpåverkan, strålning, stress och 
andra belastningar, kan det innebära en försvårning av kommunikationen. Följderna är olika  
och sambandet är idag en inte helt utforskad zon. 

Sedan forskningen har lyckats med att binda biofotoner och glas arbetar vi för att alla människor 
ska kunna använda dessa sammanhängande och värdefulla energivågor.

Därför produceras speciellt för Licht des Lebens ett mysigt filtmaterial av kvartsgarn som laddas 
med fotonenergi. Med våra produkter kan både vuxna och barn ladda biofoton energi. Biofoton 
produkter från LichtdesLebens– för att stödja kroppens balans på ett mjukt och flexibelt sätt! 

Varma hälsningar 
från oss alla på Licht des Lebens 

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

www.lichtdeslebens.de/shop/sv

LICHT DES LEBENS



Vår biofoton 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 bio-foton 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. Bio-foton filten värmer och ger dig värdefull energi som bidrar till regeneration och 
välmående. Använd filten på det sätt som passar dig bäst! 

•Made in germany
• mjukt	och	mysigt	filtmaterial
• moderna	färger
• kanterna	är	sydda	med
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
• 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.



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 bio-fotoner 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 bio-foton 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 bio-foton 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 bio-foton 
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.



Biofotoner ”to go” erbjuder vi med våra mini filtar som stabiliserar kroppens 
balans. 

Filten passar överallt – när du flyger, åker tåg eller om du behöver den efter ett träningspass.  
Mini filtar erbjuder vi i två olika färger och i tre olika storlekar. Filten kan användas på många 
olika sätt och hjälpa dig att stötta energibalansen i vardagen. 

Filten kan hjälpa dig att

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

Licht des Lebens 
biofoton-mini filt

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

www.lichtdeslebens.de/shop/sv



AnvändnIng

Arbetar du mycket? Reser du ofta? Känner du dig trött, utan energi 
och/eller stressad? Har du värk efter ett träningspass? Sitter du mycket 
på jobbet och har värk?

När du inte har en säng i närheten och ingen fysioterapeut eller massör rekommenderar vi vår 
biofoton mini filt som kan hjälpa dig på en gång, oavsett var du befinner dig. Lägg filten på den 
kroppsdel som smärtar. På så sätt kan energivågorna absorberas. Oavsett hur du använder en  
bio-foton mini filt- den kommer du alltid att ha med dig. Fotonenergi - hjälpen som alltid finns  
till hands! 

•Made in germany
• särskild	mjuk
• perfekt	för	hemma	och	på	resan
• mjuk	och	len

ErfArEnhEtsrApportEr från vårA kundEr

Michael H, 49, Tyskland 
”Jag hade träningsvärk i benen och lindade en stor bio-oton filt runt det högra benet innan jag somnade. Nästa  
morgon när jag vaknade hade värken försvunnit. Eftersom jag fortfarande hade värk i det andra benet lindade jag 
filten runt det vänstra benet på kvällen. Och på morgonen var smärtorna helt försvunna. Nästan som att trolla.” 

Carina A, 49, Sverige 
”Lägger jag min biofoton filt på kudden när jag ska sova och låter Photonio ligga bredvid mig i sängen så känner jag 
mig väldigt ”jordad” när jag vaknar. I den stressiga världen vi lever i är det viktigt för mig att vara lugn och balanserad. 
Jag har provat många mediciner som inte har kunnat hjälpa mig. Nu är jag väldigt glad över att jag har hittat bio-foton 
produkter som hjälper mig mycket snabbt och enkelt. Och när jag reser tar jag alltid med filten.”

• 60	%	bomull
• 33	%	dralon
• 7	%	kvartsgarn
• storlek:	40	x	30	cm,	35	x	25	cm,	15	x	22	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.



Licht des Lebens erbjuder även Photonio, vårt mjukisdjur som är en väldigt  
kramgod kompis. Han är inte bara omtyckt för sitt söta utseende som alla 
tycker om, utan även för att han är fylld med energi. 

Speciellt för Licht des Lebens är Photonio fylld med en blandning av plast- och glaspärlor. Vi 
har laddat glaspärlorna med värdefull biofoton energi för att stödja balansen och öka  
kroppens välbefinnande på ett mjukt och bra sätt. 

Photonio kan hjälpa dig att 

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

Licht des Lebens 
photonio

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

www.lichtdeslebens.de/shop/sv



AnvändnIng

Ett mjukisdjur gör verkligen alla glada. Och det gör även vår Photonio. Han är  
en trogen vän som är tillverkad med känsla för detaljer och får oss att tänka på 
en liten hund med stora ögon, hängande öron och mjuk och gosig päls. 

Photonio tycker både vuxna och barn om. Gosar du med Photonio? Bär du honom eller ligger  
han i sängen eller på soffan? - Man kan använda Photonio på många olika sätt. Med bio-foton 
energi stöttar han alltid kroppens naturliga processer. 

• fluffig	och	mjuk
• ett	gosedjur	som	många	förälskar	sig	i
• för	både	vuxna	och	barn

ErfArEnhEtsrApportEr från vårA kundEr

Jessica J, 37, Sverige 
”Min dotter har alltid sovit väldigt oroligt och vaknat flera gånger på natten. Jag blev nästan vansinnig när det  aldrig 
var lugnt hemma. Nu har hon Photonio och sover hela natten. Det är fantastiskt! Jag tror att alla mina biofoton 
produkter ( hund och filtar) har en lugnande effekt. Det är mycket lugnare hemma. Det låter otroligt men det är  
verkligen så jag känner.”

Johann	 S,	81,	Österrike	
”Jag är ensamstående och känner mig ofta deprimerad. En vän berättade om Photonio. Jag lade hunden på bröstet när 
jag vilade under dagen och även när jag gick i säng på kvällen. I början trodde jag inte på effekten. Men efter några 
dagar kände jag mig plötsligt bättre och kunde glädja mig. Nu promenerar jag varje dag när vädret tillåter och känner 
mig mycket gladare. Och jag är övertygad om att Photonio verkligen hjälper. Varje kväll tar jag med honom när jag  
går och lägger mig och när jag vaknar känner jag mig i bra form.” 

• hög	kvalitet	polyester	plysch
• storlek:	37	cm
• färg:	vit

LICHT DES LEBENS

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

www.lichtdeslebens.de/shop/sv



En stilig variant av våra biofoton filtar är vår supermjuka och väldigt bekväma 
poncho som även är vändbar. Det är den nyaste biofoton produkten i vår produkt-
familj. Den finns i flera fräscha färger som snabbt ger dig en energikick. 

Den är vändbar och du kan på så vis välja vilken färg du vill ha. Licht des Lebens biofoton 
poncho är unik och tillverkas i en limiterad edition i Tyskland. När du bär vår vändbara biofoton 
poncho stöttar du samtidigt kroppens naturliga processer. 

Vår poncho kan hjälpa dig att 

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

Licht des Lebens 
biofoton-poncho

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

www.lichtdeslebens.de/shop/sv



AnvändnIng

Vår stiliga biofoton poncho kan du bära överall; på jobbet, en sommarkväll i träd-
gården, en kall vinterkväll framför brasan – vår bio-foton poncho är alltid ett bra 
val

Den är enkel att ta på sig och du kan snabbt känna värmen och biofotonernas effekt. Tanka 
energi automatiskt - inlindad i en härlig och vändbar biofoton poncho. 

•Made in germany
• angenäm	att	bära
• mjuk	och	len
• modern,	stylish	poncho
• med	kaststygn	runt	om

ErfArEnhEtsrApportEr från vårA kundEr

Gunnel	J,	59,	Sverige	
”Sedan tre månader använder jag min bio-foton poncho så ofta jag kan. Jag bär den på jobbet framför datorn och även 
när jag är hemma. Jag känner mig mycket bättre, piggare och mer koncentrerad. Jag vet inte hur jag ska förklara det, 
men jag vill inte vara utan mina bio-foton produkter. De hjälper mig och det är det som räknas. Nu har jag även köpt en 
filt som jag använder när jag sover. Jag sover bättre och vaknar inte på natten.” 

Ali	G,	65,	Sverige	
”Jag jobbar som massör och ger många människor massage varje vecka. Mina kunder lindar in sig i en bio-foton poncho 
innan behandlingen och blir mycket lugnare och mer avslappnade innan jag börjar massera. Det underlättar mitt jobb. 
Tyvärr unnar jag mig sällan en massage och har faktiskt känt mig trött och energilös. Men sedan jag använder en bio-
foton poncho känns det som om jag blir masserad varje dag. Jag tar på mig en poncho när jag behöver energi (t.ex. på 
lunchen). Då vilar jag en stund och laddar energi. Och jag blir alltid lika överraskad. Det är så enkelt.”

• 88,6	%	bomull	(71,4%	bio-bomull)
• 11,4	%	kvartsgarn
• storlek:	150	x	150	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.



Alla säger att vi måste dricka mycket. Vatten är enormt viktigt för oss. Och många 
försöker att dricka så mycket som möjligt för att hålla vätskebalansen. Men vad 
dricker vi för vatten? 

Idag dricker vi ofta ”dött” vatten. Dricksvatten är ofta behandlat med kemikalier och/eller så finns 
det läkemedelsrester kvar i vårt dricksvatten. Att fylla en vatten- eller plastflaska med vatten 
leder till att vatten blir ”dött”. Kan vi hålla vätskebalansen utan levande vatten? Svårt. 

Vi	rekommenderar	därför	att	dricka	minst	2,0	liter	vitalt	och	„levande“	vatten	per	dag	för	att	hålla	
en optimal vätskebalans. En förhöjd biotillgänglighet förbättrar kroppens avgiftningsprocess och 
naturligtvis även kroppens transportsystem. 

Det kan hjälpa dig att 

• bli	piggare	och	mer	vital
• öka	ditt	allmänna	välbefinnande

Licht des Lebens 
biofoton-vatten 

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

www.lichtdeslebens.de/shop/sv

Licht des Lebens
biofoton-vatten



AnvändnIng

Ladda energi nu! Fotoner hjälper att återställa energibalansen i vatten. 
Därför rekommenderar vi att dricka biofoton vatten. 

Vi erbjuder tre fotoniserade glaspärlor – de förstärker effekten tillsammans med en fotoniserad 
glasflaska 1.0 l. 

Skölj	flaskan	en	gång	med	hett	vatten.		Fyll	den	sedan	med	vatten,	låt	den	stå	i	ca	5	minuter	
innan du dricker. Lägger du fotoniserade glaspärlor i flaskan behöver du inte vänta utan kan 
dricka ”levande” vatten direkt! 

ErfArEnhEtsrApportEr från vårA kundEr

Carina A, 49, 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.” 

 Michael S, 39, Tyskland 
”Jag har alltid druckit mycket vatten och känt mig trött och slapp. Med bio-foton vatten har det förändrats helt och 
hållet. Jag har märkt att jag dricker mycket mindre vatten och känner mig både piggare och starkare. Jag känner mig 
fräschare och kan även koncentrera mig bättre. Min vätskebalans kan jag hålla på ett effektivt sätt med en bio-foton 
glasflaska. Tack för hjälpen!” 

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

www.lichtdeslebens.de/shop/sv

LICHT	DES	LEBENS



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.




