
 
 

 

 

Odpromienniki Ochronny PL-1 
 
 
 

 
 
 

Opis: Często się zdarza, że niektóre osoby działają na nasz organizm ożywczo, czujemy się 
przy nich szczęśliwi, przy innych zaś jest zupełnie odwrotnie. I to właśnie z myślą o tych drugich 
stworzyliśmy odpromiennik ochronny. Niestety często mówimy, że nie odbieramy z innych 
człowiekiem na „tych samych falach”. Niestety tak jest. Przy niektórych osobach czujemy się spięci, 
ciężko nam się skupid, chcielibyśmy jak najszybciej wyjśd. Nasze badania potwierdzają, że osoby, 
które nie pasują do siebie energetycznie, wywołują u siebie nawzajem różne nieprzyjemne 
odczucia. Czy to oznacza, że ja jestem dobry, a on zły, albo odwrotnie? Niekoniecznie. Druga osoba 
może byd również dobrym człowiekiem i nigdy innej osoby, ani zwierzęcia by nie skrzywdziła. Po 
prostu do siebie nie pasujecie energetycznie. 

Jeżeli jest to jakaś dalsza rodzina lub dalszy znajomy z którymi nie musimy mied kontaktu to 
po prostu ich unikamy. A co jeżeli to jest ktoś z bliższej rodziny na przykład teściowa  lub szef w 
pracy? Wtedy zamiast się męczyd, wystarczy zakupid właśnie ten odpromiennik. Po około tygodniu 
czasu zobaczycie widoczne efekty, które przejdą Wasze najśmielsze oczekiwania. Proszę nie mylid 
tego odpromiennika z ochroną przeciwko ciekom wodnym czy personalnymi, które mają poprawid 
nasz stan zdrowia. Tutaj takich efektów nie będzie. To jest odpromiennik wyłącznie nastawiony na 
zmianę energii ludzkiej nie pasującej do siebie. Jeżeli energia w stosunku do innego człowieka jest 
na poziomie np. -31% to ten odpromiennik ma ją wykryd i zamienid docelowo na +1% do +10%. 



 
 
Gwarancja trwałości odpromiennika: 3 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 = 10 metrów 
 

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


