
Floww Health Technology

Prijs incl. btw € 149,00

Prijs incl. btw € 1.350,00

Floww®-producten

Disclaimer
Floww ®-producten zijn geen geneesmiddelen. Bij lichamelijke klachten is het raadzaam altijd contact op te nemen met uw huis-
arts. Gebruik Floww ®-producten slechts op de wijze zoals aangegeven op het informatiemateriaal van Floww International. Om-
dat de langetermi en van draadloze technologie onbekend zijn adviseert Floww International de blootstelling daaraan 
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voor  een  natuurlijk  stralingsveld  rondom  de  tele-

foon. 

Prijs incl. btw € 49,00

terzijde van een mobiele en draadloze telefoon 

Prijs incl. btw € 275,00

Contact

Feeling better in a wireless world

De  homeFloww®-set  voor  een  natuurlijke 

stralingsomgeving  in  huis.  Een  uitgebalanceerd  

systeem  van  vijf  onderdelen  die  op  specifieke  

plekken in huis worden geplaatst. 

Leven met Straling

Wij  vergelijken  de  gemeten  waardes  in een gebouw  met,  de  in  Duitsland  opgestelde,  bouw- 

biologische normen (Baubiologische Richtwerte für Schlafbereiche, SBM 2008).

De  personalFloww®  vormt  een  natuurlijk  stra- 

lingsveld rondom uzelf, waar  u  ook  gaat  of staat.

U draagt  de  personalFloww®  dicht  bij  het 

lichaam, bijvoorbeeld in uw broekzak,  tas,  colbert

of onder hoofdkussen. 

Leven met Straling maakt straling zichtbaar.

Er  wordt  met  professioneel meetapparatuur  gemeten  in  onder  andere woningen,  bedrijven

of  stallen.  Onze  meetapparatuur  maakt  het   mogelijk  om   de  hoeveelheid straling  visueel  in

een  (kleuren)  grafiek  in  beeld  te  brengen.  Hierdoor  is  het  gemakkelijk  te begrijpen of de 

waardes sterk, gemiddeld of zwak zijn.

De  screenFloww® voor  gebruik  bij  uw  computer,  

laptop,  tablet,  smartphone  en  televisie. U zet de  

screenFloww®  binnen  10 cm voor  het beeld- 

scherm  waardoor  een  natuurlijk  stralingsveld

ontstaat rondom het scherm.

De mobileFloww®  voor  natuurlijk  mobiel  bellen.  U 

plaatst de mobileFloww® eenvoudig op de ach-

Stralingsanalyse woning of bedrijf

Leven met Straling 

Hoogeind 2a

4143 LX  Leerdam
 

Tel.: 0345 61 90 80

Email: info@levenmetstraling.nl

Website: www.levenmetstraling.nl



Nog meer dan  

volwassenen zijn  

kinderen actief  

met draadloze  

communicatie.

Het Floww-principe  

is vergelijkbaar  

met radiogolven  

die worden  

omgezet in geluid.

Mogelijke stralingsgerelateerde gezondheidsklachten: 

• Chronische vermoeidheid  • Concentratieproblemen
• Stress • Lusteloosheid
• Jeuk  • Hyperactiviteit (ADHD)
• Hoofdpijn  • Psychische problemen
• Oorsuizen  • Duizeligheid
• Buikpijn • Misselijkheid
• Huiduitslag • Algemene onbehaaglijkheidFloww® Veld

Hoewel steeds meer artsen en therapeuten stralingsgevoeligheid meenemen bij  beoordeling van een 

patiënt,  is  dit  nog  lang  niet  altijd  vanzelfsprekend.  Dit  kan  tot  gevolg  hebben  dat  voorgestelde 

behandelingen niet aanslaan.

Floww®-producten bestaan uit een circuit van elektronische componenten dat reageert op straling van 

de  mobiele  telefoon,  PC,  zendmast  etc.  Waar  veel  straling  is  werken  de  Floww®-producten  

automatisch krachtiger. 

De verworvenheden van onze technologische revolutie willen we natuurlijk niet meer prijsgeven. 

Vermijden  van  straling  is  meestal  niet  mogelijk.  Inmiddels  is  er  een  technologie  ontwikkeld  die  de 

elektromagnetische  straling  die  samenhangt  met  draadloze  communicatie  omzet  in  lichaamseigen, 

biologische  frequenties.  Frequenties  die  van  nature  aanwezig  zijn  bij  mens,  dier  en  in  de  natuur.  

Uitgangspunt  hierbij  is  dat  de  straling  niet  wordt  bestreden  maar  gebruikt.  Daarmee  wordt 

positieve energie gegenereerd die ervoor zorgt dat men zich beter voelt in een draadloze wereld. Dat 

is de basis van Floww Health Technology, een serie producten voor op de mobiele telefoon, naast de 

PC, laptop en tablet en ook voor in huis, onderweg en op kantoor. 

Gezondheid en straling Straling gebruiken in plaats van bestrijden

Kinderen en straling

Levenslange kwaliteit

Floww®-producten werken niet op batterijen of stroom, maar bevatten passieve elektronica. De energie  

die  nodig  is  wordt  geleverd  door  de  straling  zelf:  des  te  meer  straling,  des  te  krachtiger  de  werking. 

Hierdoor is de technische levensduur van alle Floww®-producten, bij normaal gebruik, levenslang.

Ervaar het zelf

Behandelingen

Stralingsanalyse personen

Feeling better in a wireless world Voor meer informatie zie www.levenmetstraling.nl

We leven in een wereld met draadloze apparatuur die mensen waar ook ter wereld in luttele fracties van

seconden  met  elkaar  verbindt.  Deze  technische  verworvenheden  lijken  echter  ook  een  keerzijde  te 

kennen.  Zo  zijn  er  mensen die  last  krijgen  van chronische vermoeidheid,  hoofdpijn,  concentra- 

tieproblemen,  etc.  als  ze veel  en lang mobiel  bellen en/of  achter  de computer  zitten.  Het  is  ook niet  

zo  moeilijk  voor  te  stellen  dat  de  (onzichtbare)  straling,  waardoor  draadloze  communicatie  mogelijk 

wordt,  niet  alleen  door  muren  en  ramen  gaat  maar  ook  doordringt  in  ons  lichaam.  We  zien  dan  ook 

toenemendonderzoek  naar  de  mogelijke  effecten  van  straling  vanuit  overheid  en  instanties  die  onze 

gezondheid willen waarborgen. 

Meer nog dan volwassenen zijn kinderen actief met draadloze communicatie. Ze groeien op met 

mobiele  telefoons,  tablets,  laptops  en  vullen  een  groot  deel  van  de  dag  met  facebooken,  twitteren, 

gamen of whatsappen en niet zelden gaat het mobieltje ook nog mee naar bed om tijdens het slapen 

onder  het  hoofdkussen  te  verdwijnen.  De  Raad  van  Europa  maakt  zich  zorgen  over  mogelijke  ge- 

zondheidseffecten  van  WiFi  en  mobieltjes  en  pleit  daarom voor  een  verbod  op  scholen.  Uit  voorzorg 

nemen diverse landen maatregelen. 

Bent u benieuwd wat de Floww®-producten  voor u kunnen  doen? Ervaar de producten zelf.  Leven 

met  Straling  biedt  u  op  de producten  90  dagen  niet  goed  geld  terug  garantie.  Zie  ook  de  

voorwaarden  op  onze  website www.levenmetstraling.nl.

Het menselijk lichaam kan stralingsfrequenties absorberen en opslaan. Het lichaam is dan zogenoemd 

"stralingsbelast".  Als  cellen stralingsbelast  zijn  kunnen cellen minder  goed opnemen wat van  belang

is,  zoals  zuurstof,  voedingstoffen,  vitaminen  en  mineralen.  U  kunt  bij  ons  een stralings- 

analyse personen  aanvragen  via  de  webshop en zodoende inzicht krijgen of u "stralingsbelast" bent.




