
 
 

 

 

Odpromiennik Kwadrat Życia KW-1 
 
 
 

 
 
 

Opis: Kwadrat Życia to nowośd na rynku. Jest to zestaw czterech unikalnych kart 
magnetycznych, które mają za zadanie zastąpid działanie dostępnych na rynku piramid 
szkieletowych wykonanych z aluminium. Karty rozstawiamy w kwadracie od 1,5 m do 4 m długości 
każdego boku, tworząc przestrzeo w której człowiek ma poczud wyjątkowo, zrelaksowad się, 
zapomnied o codziennych troskach. Porównując ten unikalny zestaw z wymienionymi wcześniej 
piramidami nie można nie wspomnied o zaletach gabarytowych. Zakup piramidy to nie tylko spory 
koszt, ale kłopot ze składaniem i rozkładaniem, a i miejsce musi byd do tego odpowiednie. Ciężko 
bowiem rozłożyd piramidę w mieszkaniu, a nie każdy ma ogródek.  

Instrukcja obsługi: nasze karty rozstawiamy tworząc równy kwadrat (tolerancja ok. 30 cm), 
a karty możemy wstawid na przykład do czterech szklanek czy kubków ceramicznych. Wszystkie 
boki kwadratu (jak sama nazwa wskazuje) muszą byd równe i mied od 1,5 m do 4 m długości. Może 
to byd więc zarówno spory trawnik na ogrodzie jak i mały pokój w mieszkaniu. W tak stworzonym 
kwadracie, może przebywad dowolna ilośd osób przez około 30 minut. Po tym okresie czasu karty 
należy zebrad, złożyd ze sobą i schowad do dostarczonego w zestawie etui.. Karty emitują 
promieniowanie dopiero rozłożone w kwadracie minimum 1,5 m. Czy można przebywad w 
Kwadracie Życia dłużej niż 30 minut? Odpowiedź brzmi Tak! Taka energia nigdy nie zaszkodzi 
człowiekowi! Jest dopasowana do indywidualnych cech danego człowieka. Jedna osoba odczuje 



 
więc ulgę w bolącym kręgosłupie, inną przestanie boled głowa. Trzeba jednak pamiętad, że to 
najsilniejsze karty ze wszystkich naszych produktów. Mają powodowad relaks po ciężkiej pracy i 
regenerację organizmu, a nawet leczenie, ale relaks w który wprowadzi nas ten Kwadrat Życia nie 
pozwoli nam na przykład na intensywną pracę w biurze przez 8 godzin. Do pracy są inne 
odpromienniki i trzeba pamiętad, że próby używania tych kart poza miejscem relaksu są nie 
wskazane, a w niektórych przypadkach – na przykład w pojazdach mechanicznych- wręcz zakazane! 
W Kwadracie Życia macie Paostwo się zrelaksowad i odpocząd i najodpowiedniejszym miejscem 
będzie miejsce zamieszkania i strefa przydomowa. Podczas korzystania z kart, należy usiąśd 
spokojnie, wyłączyd koniecznie telefony komórkowe i raczej zachowad ciszę. Nie zrelaksujemy się, 
rozmawiając o planach biznesowych na jutro czy opłatach. 

 
Gwarancja trwałości odpromiennika: 2 lata. Po tym okresie należy zaprzestad używanie 

odpromiennika !. Producent nie daje po tym okresie, żadnych gwarancji dotyczących jakości pracy 
odpromiennika, ani nie bierze odpowiedzialności za skutki jego użytkowania. 

 
 
Zasięg: zasięg = od 1,5 do 4 metrów 
Wymagania ilościowe : zestaw 4 sztuk. 
 

Badania: Niezależne badania wykazały, że nasze produkty (w zależności od rodzaju) niwelują od 
96% do 99% szkodliwego promieniowania do którego są przeznaczone. 


