SpaceHarmony® Épületvédelem
197 országban elsőbbségi szabadalmi jog
Epidemiológiai vizsgálatok felhívták a figyelmet arra, hogy az extrém magas sugárzásnak
kitett lakosság körében kétszeresére növekedett (!) a gyermekkori leukémia előfordulási
aránya a sugárzással nem érintett lakossághoz képest.
Számos tanulmány szerint az elektromágneses expozíció károsan befolyásolja a
spermaszámot, a hímivarsejtek mozgékonyságát és vitalitását.
A rádiófrekvenciás sugárzásnak kitett terhes nőknél alacsonyabb születési súlyt, születési
rendellenességeket, magzati elhalást és a spontán vetélések számának emelkedését
mutatták ki.
Hogyan védjük meg magunkat és családunkat?
A SpaceHarmony-System Kft. a világon elsőként megalkotta azt a komplex, karbantartást
nem igénylő épületvédelmi technológiát, amely áramforrás nélkül, épülettartozékként,
megújuló energiaforrással táplálkozik, és minden típusú ártó sugárzási értéket (radonradioaktív, elektroszmog, ill. geopatikus és kozmikus sugárzásokat is képes egészséget
károsító küszöbérték alá csökkenteni. Beépítése mind meglévő, mind épülőfélben lévő
ingatlanokban, fúrás-faragás nélkül, elegánsan megoldható.
A technológia kuriózumnak számít abban a tekintetben is, hogy nem „csupán” lecsökkenti
a káros sugárzásokat, hanem folyamatosan szelektálja és átmodulálja azokat, ezáltal egy
harmonikus frekvenciájú élettér, egy lényegesen magasabb épület minőség jön létre.
Hogyan zajlik a telepítés a gyakorlatban?
Padló-, ill. parkettaszegély mögé speciális anyagú huzalt építünk be. Ahol padló,- fal,- vagy
mennyezetfűtés van, ott ez nem szükséges, mert a csőrendszerben levő vizet használjuk
vezető, gyűjtő közegnek.
A védendő tér egy meghatározott területére, a műszeres mérés alapján csőrezonátorokat (ld.
fotó) helyezünk el. A frekvencia-beállító egységet - előzetes
behangolás után- bekapcsoljuk a rendszerbe. A három
részelemet összekapcsoljuk, és üzembe helyezzük.
A képen látható csőrezonátor rendszer méretei: 100 cm x 40
cm x 15 cm
SBM 2008-as nemzetközi épületbiológiai szabvány szerinti
határértékeket alapul véve, a világ legkülönbözőbb pontjain,
hitelesített műszerrel végzett mérések az esetek többségében
egészségügyi határértéket MEGHALADÓ értéket mutatnak.
Ez alól még a luxus kivitelű, környezetbarát, új ingatlanok
sem kivételek. Hogyan lehetséges ez?
A radon-radioaktívsugárzást nem csak a földből kapjuk,
hanem a földből bányászott építőanyagból is, ami beépítésre
kerül az ingatlanba (márvány, tégla, stb.), anélkül, hogy
tudomásunk lenne róla. Kérjen mérést és árajánlatot!
További információ, megrendelés:
Király Ági Tel.: 06-20-932-8274,
info@kosesbika-reklam.hu

