Boosta dig med Ljus!
Välkommen till en dag om hälsobringande Biofotoner
2 oktober Hälsans Hus, Fjällgatan 23 B i Stockholm
Kom, testa och lyssna till Heidi Kühnert,
naturläkare och grundare av hälsoföretaget
Licht des Lebens som tillverkar unika produkter
laddade med hälsofrämjande ljusenergi i form av
biofotoner.
Allt på lättfattlig engelska samt översatt tyska.

Prova på och mätning
Upplev hur du enkelt kan höja din energi genom att
använda vackra, sköna filtar, ponchos, kramdjur och
vattenkaraffer. Träffa representanter från tyska Licht
des Lebens, mät din kropps energistatus före och
efter att du använt produkterna samt få en kort
introduktion till biofotoner.
Grupp 1 kl 10.00-12.00, Grupp 2 kl 13.00-15.00
Pris 100 kr, föranmälan, entréavgiften i rabatt vid köp av produkt

Föredrag
På mångas begäran: Heidi Kühnert, naturläkare, berättar om biofotoner
och hur de påverkar vår energi och våra kroppar. Hon delar med sig av
erfarenheter inte bara från människor utan även från djur som hundar
och hästar. Dessutom info om nya produkter för grönsaker och växter.
Kl 16.00-18.00
Pris 100 kr, entréavgiften i rabatt vid köp av produkt, föranmälan,
Intresset är stort! Förhandsboka plats, det kommer att bli jätteintressant!
Sms:a eller ring Kristin på Hjärtkraft på: 070-631 24 36 eller mail kristin@hjartkraft.se

Hjärtkraft.se
Återförsäljare
Kort om biofotoner:
Biofotoner ingår i ljuset.. Den tyske biofysikern Fritz-Albert Popp har visat att alla levande celler
tar in, lagrar och avger ljus i mycket små mängder, så kallade biofotoner – svaga elektromagnetiska
vågor. De behövs för att informationsöverföringen inom och mellan kroppens celler ska fungera.
Idag finns det teknik för att ladda in fotonenergi i glas. Licht des Lebens har tagit fram ett unikt
filtmaterial av kvarts(glas)garn som sedan laddats med biofotoner. Genom att använda
biofotonprodukterna kan du enkelt ladda upp dig med ytterligare biofotoner och på så sätt stödja
din kropps egen förmåga till självläkning, återhämtning och reglering.

