Återförsäljare av

ElHindra
från LIFESAVER

Hej!
Jag heter Thomas Tullholm och är född 1957. Jag har tidigare arbetat som
utvecklingsingenjör och uppfinnare vid Ericsson, och som 1:e
forskningsingenjör vid Stockholms Universitets avdelning Paleogeofysik
och Geodynamik. Började läsa till närings- och fytoterapeut, och när jag blev klar startade jag
företaget LIFESAVER.
Det är väl känt inom biologin att varje cell i vår kropp har över 100 000 biokemiska
reaktioner/sekund, samt att DNA i varje cell vibrerar med frekvenser av flera miljoner Hertz
(Hz), vilket tyvärr är samma område som bland annat det moderna mobila
kommunikationssystemet arbetar inom. Det har visat att när celler utsätts för EMS
(elektromagnetisk strålning), så stressas cellerna, med det menas att cellen tvingas att följa
(gunga med) den frekvens som kommer utifrån som tyvärr oftast har en både felaktig form
och för hög energi för att de kroppsliga cellerna skall kunna stå emot.
Genom att vi omges av mer och mer elektriska fält, så är det kanske dags för oss att
frekvens-detoxa både miljön runt omkring oss men även att ge sig själv ett skydd för våra
kroppsliga celler mot den ständiga exponeringen av EMS.
Rådet för att minska varje människas exponering är helt enkelt att försöka undvika eller
minska tiden man talar i mobiltelefonen, tittar på TV, eller sitta framför en dator etc.
Min upptäckt
Genom min forskning kring elektromagnetiska fält vid Stockholms Universitet kom jag till
insikten att all typ av strålning är skadlig för oss. Detta fick mig att börja fundera över och
försöka hitta ett sätt att stärka våra celler så att vi klarar vår strålande omgivning bättre. Efter
många experiment och åtskilliga prototyper togs slutligen en produkt fram som har fått
namnet ElHindra.
Produkten ElHindra
är en skyddsbricka som innehåller en holografisk matris (ornament). Matrisen är bland annat
inkapslad i ett specifikt material med en unik form, ett halssmycke. Både matrisen och
halssmyckets form är mönsterskyddad. Det ligger cirka 15-års forskning bakom utvecklandet
av denna matris.
Vad gör den?
Den unika matrisen tycks öka kroppens motståndskraft genom att minska stressen på våra
celler av strålningen från vår omgivning. Detta tycks ske genom att matrisen får kroppen att
göra en frekvenshöjning, det vill säga att kroppens egensvängning ökar, vilket leder till en
total höjning av kroppens energifält. Detta kan uppfattas av användaren som om man hade
ett extra skyddsfält kring sig. Någon annan och bättre förklaringsmodell finns för närvarande
inte.

Användarinstruktion
Mobilbricka
Mobilbrickan placerar du enkelt inuti din mobiltelefon, mellan batteriet och skalet. Kan även
tejpas fast på insidan av mobilskalet om man har ett sådant.
Den kan även sättas fast på en grenkontakt, monterad på en bricka, vid ingången i väggen,
med hjälp av ett bultband eller dyl.

Nyckelring
Kan sättas på nyckelknippa eller liknande som man bär i fickan. Man kan även fästa
nyckelringen I en karbinhake som man fäster I hällan på byxorna.

Jordstrålningsbricka
Jordstrålningsbrickan täcker ett område på ca 70-80 kvm. Den tejpas fast så lågt som möjligt i
huset/lägenheten. Den kan till exempel tejpas fast på golvet under sängen, eller så att så
många sängar som möjligt faller inom radien av 15 m från brickan.

Produkter

Mobilbricka

375 kr

Nyckelring

375 kr

Jordstrålningsbricka

375 kr

Armband
Färg: natur, mörkbrunt och svart
Armbanden görs utifrån
kundens mått och önskemål om
färg och det går därför inte att
ångra eller returnera varan i
annat fall om det skulle vara
något fel på produkten.
Mät väldigt noga hur hårt/löst
ni vill att armbandet ska sitta
runt handen.

Vid frågor eller för att beställa, kontakta nina.floreus@brmt.se

500 kr

