Elektriciteitsleiding Sticker
Doel

Neutraliseren van STRALING

Het zuiveren van straling en negatieve
Prijzen
informatie die via het elektriciteitsnet
Elektriciteitsleiding
sticker
€ 40,00
uw woning binnenkomt.
Mobieltjessticker
€ 14,00

Straling is overal aanwezig. De meeste
mensen kunnen straling niet waarnemen
en hebben er geen last van. Maar een

Waterleiding
€ 40,00
Bevestigingsticker
1
Wifi-protector
€
27,00
Op de elektriciteitsleiding onder

groeiende groep mensen wordt er letterlijk
ziek van.

de meter in de meterkast.
Bij een diameter van 32 mm

Bestellen
haalt u de sticker van het papier

VORTEX VITALIS verkoopt stickers om de
straling van het elektriciteitsnet, Wifi en
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(afb
1)
bestellen?
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Stuur
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info@vortexvitalis.nl zitten en plakt u
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Producten voor het
neutraliseren van straling
en het vitaliseren van water

Vitaliseren van WATER
Gezond water is van levensbelang, voor

vormgeving: PrimaPrent

plakt
u met
aanop
elkaar.
2)
en
maak
het plakband
bedrag over
NL83 (afb
ASNB
0942450019 op naam van Vortex Vitalis.

Mobieltjessticker

NB: Bij het bestellen van Waterleiding
stickers graag aangeven of de diameter van uw
Doel
waterleiding
15 of 22 mm is.

Vermindert de elektromagnetische belasting van uw mobiele telefoon met meer
dan 90%. Uw ontvangst / bereik blijft gelijk.

zowel het goed opnemen van voedingsstoffen als het afvoeren van afvalstoffen.

Bevestiging
Bij een smartphone die niet open kan plakt

VORTEX VITALIS verkoopt stickers om

u de sticker op de achterkant; op één der-

water en andere vloeistoffen te vitaliseren.

de van de bovenkant in het midden.

De stickers zijn voorzien van kracht-

Bij een mobiel die wel open kan knipt u
www.vortexvitalis.nl
de sticker in tweeën en plakt u de delen
info@vortexvitalis.nl
op beide zijden van de accu; tegen de
T: 0521 588033
rechterkant in het midden.
Basserweg 1, 8342 TD Basse

symbolen, die speciaal voor dit doeleinde
zijn geprogrammeerd.

Waterleiding Sticker

Wifi-protector

Doel

Doel

Zuivert en vitaliseert het water dat door uw

Harmoniseert devan
elektromagnetische
Neutraliseren
STRALING

waterleiding stroomt. De sticker heeft een

belasting van Wifi.
Straling is overal aanwezig. De meeste

positieve invloed op de:

Prijzen

mensen kunnen straling niet waarnemen
Hoe het werkt
en hebben er geen last van. Maar een
De Wifi-protector is een krachtsymbool,
groeiende groep mensen wordt er letterlijk
dat de schadelijke componenten van de
ziek van.
Wifi-straling neutraliseert. Over de straling

Boviswaarde* van het water.
Kiemkracht.
Negatieve informatieresten.
Elektromagnetische belasting.

van het modem of de modem-router heen,
VORTEX VITALIS verkoopt stickers om de
zendt de Wifi-protector natuurlijke frestraling van het elektriciteitsnet, Wifi en
quenties uit. Deze natuurlijke frequenties
van mobiele telefoons te neutraliseren. De
zorgen ervoor dat ons lichaam veel minder
stickers zijn voorzien van krachtsymbolen,
belasting ervaart van de elektromagnedie speciaal voor dit doeleinde zijn getische straling van het modem.
programmeerd.
Gevoelige mensen

* De Boviswaarde geeft het trillingsgetal
van het water aan, een maat voor de
vitaliteit.

Bevestiging
Na de watermeter om een
recht stuk waterleiding plakken:

Elektriciteitsleiding sticker

€ 40,00

Mobieltjessticker

€ 14,00

Waterleiding sticker

€ 40,00

Wifi-protector

€ 27,00

Bestellen
Wilt u één of meerdere van deze producten
bestellen?
Stuur dan een mail naar
info@vortexvitalis.nl
onder vermelding van uw bestelling, uw
naam, adres, postcode en woonplaats

met de figuren.

positieve verschil

en maak het bedrag over op NL83 ASNB

Daarna het overgebleven deel

voelen als de

0942450019 op naam van Vortex Vitalis.

van de sticker ter bescher-

Wifi-protector

ming er overheen.

op het modem

Er zijn stickers voor water-

of de modem-

leidingen met een diameter

router is

aangebracht.van WATER
Vitaliseren

van 15 en van 22 mm.
Eigenschap

B

8.400

34.200

Positiviteit van de Boviswaarde

8,8

9,9

Intentie van de “watermakers”

9,5

10,0

Kiemkracht

7,3

9,9

Negatieve informatieresten

3,6

0,15

water en andere vloeistoffen te vitaliseren.

Elektromagnetische belasting

4,2

0,22

NB:stickers
Alle krachtsymbolen
opvan
de stickers
De
zijn voorzien
kracht-zijn

Effect van de waterleiding sticker bij een huis in
Drenthe: A) zonder sticker B) met sticker

NB: Bij het bestellen van Waterleiding
stickers graag aangeven of de diameter van uw
waterleiding 15 of 22 mm is.

Gezond water is van levensbelang, voor

A

Boviswaarde

vormgeving: PrimaPrent

Eerst in lengterichting het deel

kunnen direct het

zowel het goed opnemen van voedingsstoffen als het afvoeren van afvalstoffen.
VORTEX VITALIS verkoopt stickers om

apart geprogrammeerd. Het kopiëren van deze
symbolen, die speciaal voor dit doeleinde
figuren heeft geen zin, omdat de vitaliserende
zijn
geprogrammeerd.
werking
er pas tijdens het programmeren inkomt.

www.vortexvitalis.nl
info@vortexvitalis.nl
T: 0521 588033
Mariënwold 77
8341 PZ Steenwijkerwold

