
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 bio-foton 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 bio-foton 
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
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