
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  
biofoton 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 biofoton 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.




