
Sen wolny od 
promieniowania
Odmładzający sen dzięki skutecznej  
ochronie przed promieniowaniem



Jaką dawkę promieniowania  
jesteś w stanie znieść?

Zdrowy sen jest niezwykle ważny! Organizm osoby, która dobrze śpi, 

lepiej radzi sobie z chorobą i w nocy odbudowuje zasoby energii.

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. Promieniowanie 

jest niewidzialne, ale znacząco wpływa na funkcjonowanie naszego 

organizmu.

Czy doskwierają ci zmęczenie, nerwowość, szumy uszne, zawroty i bóle 

głowy, niepokój, problemy z sercem, wysokie ciśnienie tętnicze lub 

problemy z płodnością? Brak skutecznego, regenerującego snu i oddzia-

ływanie promieniowania w sypialni mogą być przyczyną tych oraz wielu 

innych problemów zdrowotnych takich jak przemęczenie, depresja 

i choroby fizyczne. 

Jakie źródła promieniowania 
zakłócają Twój sen?

Promieniowanie elektromagnetyczne:
Okablowanie wewnętrzne, maszty telefonii komórkowej, nadajniki, inte-

ligentne liczniki, urządzenia elektryczne, technologie bezprzewodowe, 

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.
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Umów się na badanie domu pod 
kątem wpływu promieniowania!

Ocena domu pod kątem wpływu promieniowania na zdrowie wykonana 

przez Geovital pokaże Ci, jakie problemy związane z promieniowaniem 

niekorzystnie wpływające na samopoczucie występują w Twoim domu 

i sypialni. Nasi wykwalifikowani konsultanci mający wieloletnie doświad-

czenie w dziedzinie geobiologii przekażą Ci jasne informacje o wpływie 

Twojego domu na zdrowie. 

Zacznij znowu cieszyć się zdrowym snem 
Celem oceny sypialni pod kątem wpływu promieniowania na zdrowie 

jest ujawnienie źródeł promieniowania. Następnie opracujemy strategię 

skutecznej ochrony Twojej sypialni oraz sypialni członków Twojej rodzi-

ny przed promieniowaniem. Przedstawimy Ci konkretne rozwiązania, 

dzięki którym Twój sen będzie bardziej regenerujący, mający pozytywny 

wpływ na Twoją efektywność i zdrowie. 

Na ocenę sypialni należy 
przeznaczyć od 2 do 3 godzin. 
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Najlepsza ochrona  
Twojego zdrowia

Nasze proste, weryfikowalne rozwiązania w zakresie ekranowania 

i eliminacji promieniowania są odpowiedzią na nieustanne oddziaływa-

nie zanieczyszczenia elektromagnetycznego. Twój konsultant z firmy 

Geovital z przyjemnością przedstawi Ci informacje na temat materiałów 

odpowiednich do Twojej sytuacji i ich prawidłowego wykorzystania. 

Wielu producentów i usługodawców polega wyłącznie na badaniach 

laboratoryjnych. My natomiast wiemy, jakie rozwiązania naprawdę 

skutecznie chronią Twoje zdrowie w praktyce. Jako Akademia Ochrony 
przed Promieniowaniem stosujemy wyłącznie wymierne i weryfiko-
walne rozwiązania!

Farba ekranująca
Twoja bezpieczna, wolna od promieniowania przystań dzięki ochronie 
od ściany do ściany. To możliwe dzięki stworzeniu warstwy o wysokiej 
przewodności elektrycznej, która odbija lub odprowadza promienio-
wanie. Tę jedyną w swoim rodzaju farbę wraz z grafitowym gruntem 
możesz po prostu pokryć tapetą lub inną farbą. 

Maty ekranujące
W już istniejących domach maty ekranujące można ułożyć łatwo 
i w krótkim czasie. Optymalnym rozwiązaniem jest wyposażenie podłogi 
w zabezpieczenie przed promieniowaniem już podczas budowy domu. 
Jednak również już wybudowane domy można skutecznie chronić przed 
niepożądanym wpływem czynników występujących w naturze. Geovital 
posiada ponadtrzydziestoletnie doświadczenie w osiąganiu rzetelnych 
wyników ochrony całego domu lub sypialni.

Materiał ekranujący
Dzięki temu półprzezroczystemu materiałowi na zasłony możemy zaofe-
rować Ci skuteczną ochronę przed promieniowaniem elektromagnetycz-
nym wysokich częstotliwości. Zasłony lub baldachimy z tego materiału 
to idealne rozwiązanie ze względu na ich wysoką przepuszczalność 
powietrza i światła. 

 Czy chcesz dowiedzieć się więcej?  
Skontaktuj się z nami już dzisiaj i umów się na spotkanie 
z konsultantem Geovital z Twojej okolicy. 



„Na początku, gdy żona przedstawiła mi pomysł zlecenia pomiaru 
promieniowania w sypialni, podszedłem do tego sceptycznie. Ale 
bardzo mi się podobało, że konsultant z Akademii Geovital pozwolił 
NAM wykonać pomiary i badania. Jednocześnie omówił wyniki. 
Pozwoliło mi to zdobyć zupełnie nową wiedzę na ten temat.
 
Dzisiaj, cztery lata później, nie chciałbym już na nic zamienić 
ekranowania, które wtedy zainstalowaliśmy.
Dzięki niemu pozbyliśmy się wielu dolegliwości bólowych, a nasza 

jakość życia stała się teraz taka, o jakiej 
zawsze marzyliśmy. 

Teraz z czystym 
sumieniem mogę 
powiedzieć, że 
ZROBILIŚMY coś 
dla SIEBIE!”.



W razie pytań skontaktuj się z nami telefonicznie:

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

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

GEOVITAL UK
Unit 21B Blake House Farm  
Blake End, Braintree  
Essex CM77 6RA, UK
Tel: +44 (0)800 130 3309  
uk@geovital.com
www.en.geovital.com

GEOVITAL North America
6475 E Pacific Coast Hwy,  
suite #1019
Long Beach, CA 90803
Tel. +1 888 999 2084
usa@geovital.com
www.en.geovital.com

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

GEOVITAL Australia / New Zealand
PO Box 7002, Upper Ferntree Gully  
VIC 3156, Australia
Tel: +61 (0)3 9020 1330 
Tel: +64 (0)9 887 0515
help@geovital.com.au
www.en.geovital.com

GEOVITAL Oman
P.O.Box: 360, PC 118
Muscat, Sultanate of Oman
Tel. +968 2469 3375
Mobil +968 9777 4077
oman@geovital.com
www.en.geovital.com


