
En stilig variant av våra biofoton filtar är vår supermjuka och väldigt bekväma 
poncho som även är vändbar. Det är den nyaste bio-foton 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. Energy and Lights bio-foton 
poncho är unik och tillverkas i en limiterad edition i Tyskland. När du bär vår vändbara bio-foton 
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



• 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:	120 x 130 cm, 150	x	150	cm
• 	färg:	mediumbla/ljusbla, björnbär/apelsin, bla/snö, brun/kräm

LICHT DES LEBENS

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 bio-fotonernas effekt. Tanka 
energi automatiskt - inlindad i en härlig och vändbar bio-foton poncho. 

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.




