Feeling better in a wireless world
PERSONALF LOWW ®
SMALL (7 cm. 0 14 mm.)

STRALING & KINDEREN
Deskundigen
Deskundigen gaan er vanuit dat kinderen extra kwetsbaar zijn voor de mogelijk
schadelijke effecten van mobiele- en draadloze netwerken op de gezondheid.
Draadloze technologie is ingevoerd zonder dat de langetermijneffecten
bekend zijn. Daarom worden er internationaal maatregelen genomen.

Raad van Europa
ME DIUM (7 cm. 0 18 mm.)

Verbetering kwaliteit van leven
Bedankt voor de aankoop van de personalFloww®. U heeft hiermee een
apparaat in handen dat ontwikkeld is om uw kwaliteit van leven te verbeteren
in een draadloze omgeving. De personalFloww® werkt als een transformator en zet elektromagnetische straling om in natuurlijke, lichaamseigen
frequenties (het Floww® Veld).
Deskundigen bevestigen dat deze gepatenteerde Floww Health Technology
het behoud van rust en vitaliteit in het lichaam bevordert. Dankzij het Floww®
Veld merken gebruikers vaak een toename van vitaliteit zodra zij een Floww®product gaan gebruiken. Wilt u het effect van Floww bij uzelf meten? Meldt
u zich dan aan bij onderzoeksbureau Soffos, op www.soffos.eu (zie ook verderop).
De personalFloww® wordt geleverd in twee maten: small en medium. De
medium-uitvoering is krachtiger dan de small-uitvoering en is gewoonlijk
geschikt voor mannen en jongens vanaf 12 jaar. De small-uitvoering is
gewoonlijk voor vrouwen en kinderen tot 12 jaar.
Bij de productie en verpakking van Floww®-producten wordt zoveel mogelijk
gebruik gemaakt van milieu-, en mensvriendelijke materialen.

De Raad van Europa heeft in 2011 een resolutie aangenomen
waarin uit voorzorg onder andere geadviseerd wordt om draadloos
internet en mobiele telefoons buiten scholen te houden. Floww verzorgt
lezingen over kinderen, jongeren en straling op scholen. Interesse in een
lezing op de school van uw kind? Neem dan contact op met Leven met
Straling.
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Bereik personalFloww ®
De personalFloww® vormt een Floww® Veld rondom de gebruiker. De
personalFloww® dient zich binnen een straal van 0,5 meter rondom uw
lichaam te bevinden voor een effectieve werking.

Gebruiksaanwijzing personalFloww ®
•	Draag de personalFloww® overdag bij het lichaam, bijvoorbeeld in uw
broekzak of zak van uw jasje, voor vrouwen eventueel in de bh.
•	Leg de personalFloww® s‘ nachts onder uw kussen of op het nachtkastje.
Voor een optimale nachtrust adviseren wij een homeFloww® set. Deze is
ontwikkeld voor in huis; de personalFloww® is voor gebruik onderweg.
•	Voor een optimale werking adviseren wij de personalFloww® de eerste
twee weken strikt persoonlijk te gebruiken. Sommige mensen zijn extra
gevoelig voor straling, elektrohypersensitief (EHS), of weten niet of zij
dat zijn. Wij adviseren het gebruik van de personalFloww® dan rustig op
te bouwen door deze afwisselend een uur bij u te dragen en een uur weg
te leggen.
•	Voor een rustige opbouw adviseren wij tevens de personalFloww® niet
meteen, maar pas na twee weken, ‘s nachts onder uw kussen of op het
nachtkastje te leggen.

Gezondheidsrapport en wetenschappelijk onderzoek
Elke gebruiker kan anoniem meedoen met wetenschap-pelijk onderzoek naar
Floww Health Technology door het onafhankelijk onderzoeksbureau Soffos.
U ontvangt dan een gratis gezondheidsrapport. Voor informatie zie
www.soffos. eu.
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Gebruikerstips en garantie
Voor extra gebruikerstips, garantiebepalingen, het downloaden van de
folder en gebruiksaanwijzingen van alle Floww®-producten, zie
www.levenmetstraling.nl.

Leven met Straling
Hoogeind 2a
4143 LX Leerdam
www.levenmetstraling.nl
info@levenmetstraling.nl

Disclaimer
Floww®-producten zijn geen geneesmiddelen. Bij lichamelijke klachten is het raadzaam altijd contact op te nemen met uw huisarts. Gebruik Floww®-producten slechts op de wijze zoals aangegeven op het informatiemateriaal van Floww International. Omdat de langetermijneffecten van draadloze technologie onbekend zijn adviseert Floww International de blootstelling
daaraan waar mogelijk uit voorzorg te verminderen. Daarnaast verwijzen wij naar onze Algemene voorwaarden.

