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Vår kropp består till stor del av vatten och den styrs av
bioelektriska impulser från bland annat hjärtat.
Elektromagnetisk strålning från mobilmaster,
mobiltelefoner och WiFi, så kallad elektrosmog, kan
störa dessa naturliga impulser genom att strålningen
tränger in i kroppen och in i cellerna. Cellernas
avgiftning hämmas och gifter börjar ansamlas.
VIVOBASE-produkterna skyddar mot elektrosmog
genom att skapa ett fält som liknar jordens eget vilket
skyddar cellerna och kan därför användas säkert.
Följaktligen kan alla levande varelser bibehålla sin hälsa
trots att de utsätts för elektromagnetisk strålning.

Vattenkristall utsatt för
elektromagnetisk strålning utan
VIVOBASE

Vattenkristall utsatt för
elektromagnetisk strålning
med VIVOBASE

VIVOBASE skyddar även mot 5G

VIVOBASE HOME
Denna enhet kopplas direkt in i ett eluttag och
har en räckvidd på 30 meters radie, även
genom golv och väggar och täcker därmed
hela ditt hus eller lägenhet.
Storlek: ca 11 cm i diameter
Pris: 3495 kr

VIVOBASE MOBILE
Att bära i fickan eller väskan. Har en räckvidd
på ca 1,5 meters radie. Laddas med USB och
mikro-USB, laddare medföljer. Har ett
skyddande silikonskal i färgerna gul, grön, grå,
rosa, blå eller svart.
Storlek: 71 x 18 x 7 mm
Pris: 1995 kr

VIVOBASE CAR
En enhet att ha i bilen där det blir väldigt hög
koncentration av elektromagnetisk strålning,
dels från bilens eget elsystem samt från
passagerarnas mobiltelefoner. Den kopplas
med USB eller till bilens cigarettuttag och har
en räckvidd på 4 meter i radie.
Storlek: 85 x 55 x 15 mm
Pris: 2995 kr

När du börjar använda din VIVOBASE kan din egen
avgiftning börja fungera som den ska. Det innebär att
du kan få avgiftningssymptom exempelvis huvudvärk.
Du kan behöva vänja kroppen, börja med att använda
den några timmar och sen öka på tiden vartefter du
klarar av det.

Utan VIVOBASE

Med VIBOBASE

Vill du köpa en enhet?
Vill du bli återförsäljare eller affiliate?
Kontakta Eva Johansson:
eva.johansson@brmt.se
070-696 81 18

