
Budynek wolny 
od promieniowania
Skuteczna ochrona przed promieniowaniem naturalnym  
oraz wynikającym z działalności człowieka. 



 

 

 

  
 

 

Maszty telefonii 
komórkowej /  

nadajniki wysokich 
częstotliwości

Wewnętrzne 
okablowanie 
elektryczne

Promieniowanie naturalne

Czego oczekujesz od swoich własnych  
czterech kątów?
Czy wystarczy, że Twój dom chroni Cię przed złą pogodą i został zabezpieczony przed wła-
maniem? Czy może jednak powinien, dzięki unikalnemu projektowi, chronić również Twoje 
zdrowie?  

Mieszkanie w zdrowych warunkach jest niezwykle ważne. Organizmy osób mieszkających 
w zdrowym otoczeniu lepiej radzą sobie z chorobą i odbudowują zapasy energii życiowej.

W dzisiejszych czasach narażeni jesteśmy na promieniowanie w sypialni i w pokoju dziennym 
pochodzące z wielu różnych źródeł. Źródła te występują zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz 
domu. Mimo że promieniowanie jest niewidoczne, to jednak ma ono znaczący wpływ na nasze 
życie, a tym samym na nasze rodziny.

Promieniowanie elektromagnetyczne:
Okablowanie wewnętrzne, maszty telefonii 
komórkowej, nadajniki, inteligentne liczniki, 
urządzenia elektryczne, technologie bez-
przewodowe, sygnały telewizyjne i radiowe 
przenikające do wnętrz naszych pokoi.

Promieniowanie naturalne:
Zakłócenia tektoniczne, linie uskoków, linie 
siatki geograficznej i żyły wodne znajdujące 
się pod domem.

www.pl.geovital.com



Promieniowanie 
naturalne
promień odbicia
Plan ułożenia maty ekranującej 
do  zastosowania w podłodze

Sprawdź swoje plany budowlane  
pod kątem promieniowania!
Bez względu na to, czy budujesz nowy dom, czy przeprowadzasz remont, geobiolog z Akademii 
Geovital pomoże zlokalizować miejsca narażone na promieniowanie w strefach dziennych i sypial-
nych. W oparciu o wieloletnie doświadczenie w zakresie geobiologii budowlanej, nasz przeszkolony 
konsultant zaplanuje razem z Tobą działania na rzecz ochrony przed promieniowaniem i opracuje 
środki pozwalające uniknąć oddziaływania tego promieniowania. Dzięki temu nie poniesiesz niepo-
trzebnych wydatków w przyszłości i zapewnisz swojej rodzinie odpowiedni poziom ochrony.

 Zrób to na samym początku... Później będzie to o wiele bardziej kosztowne!  



Nie buduj domu mającego  
negatywny wpływ na zdrowie.
Zbuduj dom, dzięki któremu będziesz zdrowszy i szczęśliwszy.
Sukces lub niepowodzenie zależą od zaangażowania i doświadczenia wykonawców Twojego domu. 
Geovital był pierwotnie kliniką medycyny naturalnej i nasz sukces zawdzięczamy holistycznemu 
podejściu do leczenia pacjentów w perspektywie długoterminowej, a także do ochrony ich zdrowia. 
Specjalista ds. promieniowania z Akademii Geovital wspólnie z Tobą i Twoim architektem zidenty-
fikuje słabe punkty projektu, które stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia, a następnie, na 
początku realizacji budowy, określi właściwe strategie działania i dobierze odpowiednie materiały. 
Poniesiesz wydatki, które są znikome w porównaniu z wartością domu, a jednocześnie stanowią 
doskonałą inwestycję w samego siebie. Zapewnienie dobrego samopoczucia jest najważniejszą 
funkcją, którą powinien spełniać Twój dom. 

Czy wiesz, że konstrukcja lub rama drewniana jest z jednej strony doskonałym rozwiązaniem 
z perspektywy biologii budowlanej, ale równocześnie stanowi katastrofę elektrobiologiczną?

Czy wiesz, że wczesne zaplanowanie rozwiązań i przyjęcie odpowiedniej strategii pozwoli Ci 
zaoszczędzić czas i obniżyć koszty renowacji oraz budowy nowego domu? Pomyśl o wbudowanej 
ochronie przed promieniowaniem! Idealnym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług konsultanta fir-
my Geovital zanim zakupisz działkę. Pozwoli to uniknąć niemożliwych do naprawienia problemów!

Czy wiesz, że elektrycy montują 95% wszystkich odłączników w nieprawidłowym miejscu? 
Niezbędna staje się ekspertyza geobiologa, który zbada i wykryje przenikanie promieniowania 
z przewodów wewnętrznych. Odłączniki spełniają swoją rolę tylko wtedy, gdy są zamontowane do 
odpowiednich obwodów.

Czy wiesz, że systemy paneli słonecznych, które nie są wyposażane w siatkę ekranującą, emitują 
średnio 1700 V/m pola elektrycznego na konstrukcje dachowe i znajdujące się pod nimi pokoje?

Odłączniki – automatyczna eliminacja promieniowania
W sypialniach z reguły można znaleźć od dwóch do czterech obwodów odpowiedzialnych za 
narażenie na promieniowanie, rzadko kiedy jest to tylko jeden obwód. Konsultant z firmy Geovital 
zmierzy promieniowanie każdego obwodu i pokaże, w jaki sposób odłączniki mogą je wyelimino-
wać. Odłączniki odetną zasilanie od obwodów, gdy energia elektryczna nie jest wykorzystywana, 
skutecznie eliminując wszelkie promieniowanie emitowane przez okablowanie wewnętrzne. Gdy 
ponownie włączysz urządzenie lub światło, zasilanie elektryczne  zostanie natychmiast przywróco-
ne. Dołączona lampka umieszczana w gniazdku poinformuje Cię o wyłączeniu zasilania.

  Skonsultuj się z nami na wczesnym etapie planowania zakupu lub remontu. Skontaktuj   
  się z nami już dzisiaj i umów się na spotkanie z konsultantem Geovital z Twojej okolicy.  



Najlepsza ochrona Twojego zdrowia
Ponieważ działalność naszej firmy jest zakorzeniona w medycynie naturalnej, 
zdrowie naszych pacjentów w długiej perspektywie zawsze stanowiło podstawę 
prowadzonych przez nas badań i rozwoju. Niestety w naszej branży nieczęsto 
się to zdarza, ale stanowi to jednocześnie powód, dla którego firma Geovital 
jest ceniona przez lekarzy, terapeutów i wszystkie osoby świadome znaczenia 
zdrowia. Oto kilka z naszych rozwiązań, które po zastosowaniu będą stale Cię 
chroniły, dając Ci spokój ducha.

Siatka ekranująca
Opracowaliśmy siatkę ekranującą dla ścian zewnętrznych i dachu, która sku-
tecznie chroni przed promieniowaniem wysokich częstotliwości. Twój konsul-
tant z firmy Geovital z przyjemnością przedstawi Ci informację o materiałach 
oraz o ich prawidłowym wykorzystaniu. Wielu producentów i usługodawców 
polega wyłącznie na badaniach laboratoryjnych. My natomiast wiemy, jakie 
rozwiązania naprawdę skutecznie chronią Twoje zdrowie w praktyce.

Farba ekranująca
Ochrona przed promieniowaniem od ściany do ściany dzięki farbie ekranującej 
T98 Alpha. To możliwe dzięki stworzeniu warstwy o wysokiej przewodności 
elektrycznej, która odbija lub odprowadza promieniowanie. Tę jedyną w swoim 
rodzaju farbę wraz z grafitowym gruntem możesz po prostu pokryć tapetą lub 
inną farbą.

Maty ekranujące 
Wyposażenie podłogi w zabezpieczenie przed promieniowaniem już podczas 
budowy sprawia, że dom od samego początku jest chroniony przed wpływem 
tego promieniowania. Firma Geovital to ponad 30 lat doświadczenia, podczas 
których udało się osiągnąć wiarygodne wyniki w zakresie ochrony sypialni 
i całych domów.

Sensowne rozwiązanie w zakresie okablowania elektrycznego
Największe źródło promieniowania elektromagnetycznego w domu można wy-
eliminować dzięki przemyślanemu ułożeniu okablowania elektrycznego. Odpo-
wiedni dobór materiałów i metod ekranowania zapewni oczekiwane rezultaty. 
Zwykli elektrycy są najgorszym źródłem informacji, gdyż nie posiadają wiedzy 
i praktycznego doświadczenia w tej kwestii.

 Skuteczność ekranowania dochodząca nawet do 99,999 %!   
 Zostało to potwierdzone w sprawozdaniu z badań przeprowadzonych   
  przez Uniwersytet Niemieckich Sił Zbrojnych w Monachium.  



Centralna siedziba Geovital  
dla Austrii i Niemiec
Unterwolfbühl 430
6934 Sulzberg, Austria
Tel: +43 (0)5516 24671
www.geovital.com

GEOVITAL UK
Unit 21B Blake House Farm 
Braintree  
Essex CM77 6RA, UK
Tel: 0800 130 3309
www.geovital.co.uk

GEOVITAL Australia
PO Box 7002, Upper Ferntree 
Gully  
VIC 3156, Australia
Tel: +61 (0)3 9020 1330
www.geovital.com.au

GEOVITAL New Zealand
Tel: +64 (0)9 887 0515
www.geovital.co.nz

GEOVITAL Polska 
ul. Karola Libelta 1a/2, 
61-706 Poznań
Tel.+48 501933549
biuro@geovital.com
www.pl.geovital.com

GEOVITAL USA
12915 Springvale Drive
Austin, TX 78729, USA
Tel: +1 (512) 203-9581
us.geovital.com

GEOVITAL Mexico
WTC, Montecito 38 piso 15
Oficina 23, Mexico D.F., Mexico
Tel: +52 591911006
mx.geovital.com

Adresy Akademii GEOVITAL w innych krajach  
znajdują się na stronie www.pl.geovital.com

W razie pytań skontaktuj się z nami telefonicznie:


