
Stralingsvrij 
slapen
Effectieve bescherming tegen straling voor een
herstellende nachtrust



Hoeveel straling kunt u
verdragen?

Een gezonde nachtrust is van levensbelang. Mensen die goed

slapen bestrijden ziekten effectiever en vullen 's nachts hun

energiereserves aan.

Vandaag de dag worden we in onze slaap- en woonkamer

blootgesteld aan een verscheidenheid aan stralingsbronnen.

Deze factoren bevinden zich zowel binnen als buitenshuis. 

Deze straling is onzichtbaar, maar heeft grote invloed op onze

lichaamsfuncties.

Heeft u last van vermoeidheid, nervositeit, tinnitus, duize-

ligheid, hoofdpijn, angst, hartproblemen, hoge bloeddruk, 

vruchtbaarheidsproblemen of andere gezondheidsproblemen?

Het gebrek aan effectieve, herstellende slaap en blootstelling 

aan straling in de slaapkamer kan de oorzaak zijn van deze  

en vele andere gezondheidsproblemen zoals uitputting,  

depressie en lichamelijke ziekten.

Welke stralingsbronnen
verstoren uw slaap?

Elektromagnetische straling:
Interne bedrading, zendmasten voor mobiele telefonie,

slimme meters, elektrische apparaten, draadloze technologie, 

tv- en radiosignalen die de kamer binnendringen.

Natuurlijke straling:
Tectonische verstoringen, breuklijnen, rasterlijnen en

wateraders onder het huis.

Geovital Academie voor Stralingsbescherming en Medische Milieukunde
Unterwolfbühl 430 | 6934 Sulzberg | Oostenrijk
www.geovital.com



Laat uw huis controleren op
straling!

Een Geovital woning evaluatie geeft u inzicht in de stralings-

belastingen die in uw woon- en slaapruimtes aanwezig zijn en 

die uw welzijn beïnvloeden. Op basis van jarenlange ervaring 

in de geobiologie geven onze getrainde consultants u een 

duidelijk inzicht in de gezondheid van uw huis.

Herwin uw herstellende nachtrust
Het doel van de slaapkamer evaluatie is het blootleggen van

stralingsbronnen. Om vervolgens een strategie vast te stellen 

om u en de slaapkamers van uw gezin effectief te bescher-

men tegen straling. U krijgt concrete oplossingen waarmee 

een effectievere en gezondere slaap kan worden behaald. 

Plan voor een slaapkamer
evaluatie een tijdsbestek van
ca. 2 tot 3 uur in.



Beste waarde voor uw
gezondheid

Voor de voortdurende belaging van elektronische vervuiling

beschikken wij over eenvoudige, controleerbare 

afschermings- en eliminatie-oplossingen. Uw Geovital 

consultant informeert u graag over de materialen die geschikt 

zijn voor uw situatie en de juiste toepassing ervan. Terwijl 

veel fabrikanten en dienstverleners alleen vertrouwen op 

laboratoriumwaarden, weten wij wat in de praktijk werkt voor 

uw gezondheid. Als academie voor stralingsbescherming 
werken wij alleen met meetbare en verifieerbare 
oplossingen!

Afschermende verf
Een stralingsvrije zone door bescherming van muur tot muur.

Dit wordt bereikt door het creëren van een zeer elektrisch 

geleidende laag die de straling weerkaatst of wegleidt. Deze

unieke verf met grafietbasis kan eenvoudig worden overschil-

derd of behangen.

Afschermings-matten
In bestaande woningen kan deze stralingsbescherming zonder

veel moeite worden toegepast. Idealiter zou stralingsbescher-

ming tijdens de bouw van een woning in de dekvloer worden 

geïntegreerd. Ook bestaande woningen kunnen grondig worden 

beschermd tegen ongewenste natuurlijke invloeden. Geovital 

heeft meer dan 30 jaar ervaring met betrouwbare resultaten 

voor de bescherming van een hele woning of slaapkamer.

Afschermingsstof
Met deze semi-transparante gordijnstof kunnen we effectieve

bescherming bieden tegen hoogfrequente elektromagnetische

straling. Als gordijn of bedluifel is deze stof door zijn hoge 

lucht- en lichtdoorlaatbaarheid ideaal. 

 Wilt u meer weten? Neem contact op en maak een  

 afspraak met een Geovital consultant bij u in de buurt.    



“In het begin was ik sceptisch toen mijn vrouw naar mij 
toe kwam met het idee van een slaapkamer evaluatie. Wat ik 
echter erg fijn vond, was dat de consultant van de Geovital 
Academie ONS toestond om de metingen en tests zelf te 
doen. Tegelijkertijd legde hij de resultaten uit. Dit gaf me 
een compleet nieuw inzicht.

Vandaag, vier jaar later, zou ik de afscherming die we 
hebben aangebracht voor niets in de wereld willen opgeven!

Hierdoor zijn vele kwalen en pijnklachten 
verdwenen en we hebben 

de dagelijkse 
kwaliteit van 

leven verkregen 
zoals we het ons 
altijd al hadden 
voorgesteld.

Met een helder 
bewustzijn zeggen 
wij vandaag dat 
WIJ iets voor 

ONS hebben 
gedaan!”



Als u vragen heeft, bel ons dan gerust:

Voor GEOVITAL Academie locaties in andere landen,
kijk op www.en.geovital.com
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