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Somavedic rozpoczyna swą podróż w tradycyjnej hucie szkła w północnych 
Czechach, gdzie ręcznie wyrabiana jest jego szklana obudowa. Stamtąd trafia do 
Lovosic. W Lovosicach z największą starannością powstaje serce Somavedic, które 
składa się z transformatora Tesli, metali szlachetnych oraz kamieni szlachetnych 
i półszlachetnych sprowadzanych z całego świata.  Konstrukcja serca zostaje 
ostatecznie zatopiona w szklanym korpusie.  
 
Przez ostatnie 10 lat Somavedic dotarł do ponad 58 krajów świata. Obecnie jest 
bardzo popularnym produktem zwłaszcza w Japonii, USA i Australii



Doświadczenia klientów, którzy zaufali Somavedic

W ciągu kilku godzin od włączenia urządzenia Somavedic dochodzi do „oczyszczenia i 
harmonizacji” powietrza w otoczeniu. W zależności od wybranego modelu, Somavedic 
harmonizuje wodę pitną, której smak nasi klienci bardzo chwalą. 
 
W organizmie rozpoczyna się proces oczyszczania. Już podczas pierwszej nocy 
Somavedic redukuje nadmiar wolnych rodników, które mogą stanowić przyczynę wielu 
poważnych schorzeń. Można to sprawdzić za pomocą prostego i szybkiego testu na 
obecność wolnych rodników przeprowadzonych na próbce moczu. 

W ciągu jednego do dwóch tygodni u większości klientów poprawia się jakość snu. Długość 
głębokiej (regeneracyjnej) fazy snu można wydłużyć dwukrotnie, a nawet trzykrotnie. 
Poczujesz więcej energii, co pozytywnie odbije się na Twoim codziennym życiu.
 
Organizm może jeszcze odczuwać skutki oczyszczania, w przeciwieństwie do pierwotnego 
efektu wzrostu energii, można zauważyć jej przejściowy spadek. Spowodowane jest to 
przekierowaniem energii do obszarów, które wymagają regeneracji. Sprawdzoną metodą 
wsparcia procesu usuwania szkodliwych substancji podczas oczyszczania organizmu jest 
picie wody z cytryną. Wraz z Somavedic otrzymasz prostą instrukcję.

Jako ludzie jesteśmy jedyni i niepowtarzalni. Każdy z nas posiada własne poglądy, przekonania i wiedzę. 
Różnimy się pod kątem genetycznym, fizycznym i psychicznym.  Mamy własne wyobrażenia, wymagania i 
pragnienia.  Dlatego na proces regeneracji naszego organizmu wpływa wiele czynników. Aby efekty i zmiany 
płynące z użytkowania Somavedic były odczuwalne, konieczne jest zapewnienie organizmowi odpowiedniego 
poziomu nawadniania.  Poniższe informacje zgromadzone przez nas na przestrzeni lat precyzują ogólny opis 
doświadczeń z jakimi użytkownicy najczęściej się spotykają.

1-12 GODZIN

12-24 GODZINY

1-2 TYGODNIE

3 TYGODNIE



W ciągu jednego do dwóch miesięcy poczujesz poprawę nastroju, twoja energia będzie stale 
wzrastać, oddech będzie miarowy i staniesz się spokojniejszy. Będziesz miał więcej energii do 
rozwiązywania problemów i tematów, którymi długo nie chciałeś się zajmować ze względu na 
brak czasu i sił. Wzrost energii życiowej w naturalny sposób powiązany jest ze zwiększonym 
ruchem fizycznym. A to dopiero początek pozytywnych zmiany w Twoim życiu. 

Nawet po dwóch miesiącach Somavedic nieustannie walczy z przeszkodami, które 
uniemożliwiają organizmowi samoregenerację. Harmonizuje przestrzeń, ciało i wodę. Nasz 
organizm ma silne zdolności regeneracyjne, jednak do ich pobudzenia konieczne są odpowiednie 
warunki, panujące w naturalnym i harmonijnym środowisku na łonie natury, które nieprzerwanie 
wytwarza Somavedic 

Po około 6 – 12 miesiącach eliminowanie wpływu negatywnych czynników na różnych 
poziomach dobiega końca. Somavedic nadal oczyszcza przestrzeń, a ty czujesz się po prostu 
lepiej i wiesz, że właśnie tak ma być.

1-2 MIESIĄCE 

2-6 MIESIĘCY 

6-12 MIESIĘCY

Na naszej stronie 
internetowej 

możesz zapoznać 
się z pozytywnymi 

i wyjątkowymi 
doświadczeniami 
naszych klientów



Harmony

1 730 zł

Eliminuje negatywne działanie: ST*, wolnych rodników 
Środowisko: domy letniskowe, działki, domy 
jednorodzinne, nieruchomości na wsi bez większego 
obciążenia (EMF)**, samochody i pokoje hotelowe 
Obudowa: ręcznie dmuchane szkło kryształowe z 
wewnętrzną powłoką ze srebra 
Serce: transformator Tesli, kamienie półszlachetne i 
szlachetne oraz metale szlachetne (Au, Ag, Pd, Pt, Cu, 
Zn)

Harmony to pełnowartościowy następca modeli 
Quantum, Harmonie i Traveler. Z łatwością radzi sobie 
z większym obciążeniem zarówno poza miastem, jak 
i podczas podróży samochodem.

Idealny model 
na podróże i przestrzeń 

pozamiejską



Skrót oznacza strefy tektoniczne (ST), których liczne występowanie w skorupie ziem-
skiej oraz powiązana z nimi emisja jonów dodatnich, negatywnie wpływają na warunki 
życia na powierzchni.
Skrót oznacza pole elektromagnetyczne, dzisiaj praktycznie wszechobecne z powo-
du używania nowoczesnych technologii elektronicznych.

* 

 
** 



Sky
Sky to prawdziwe wsparcie na życiowej drodze. Można z nim dotknąć magicznego nieba na 
ziemi. Poprawia jakość snu, eliminuje negatywny wpływ zanieczyszczeń na ciało, umysł i 
duszę, z którymi codziennie musimy sobie radzić. Efektem działania Somavedic Sky jest 
wyciszenie, równowaga, harmonia, lepsza koncentracja, bardziej intensywna regeneracja 
organizmu oraz lepsza jakość snu.

NOWOŚĆ



Eliminuje negatywne działanie: EMF, ST, wolnych rodników 
Środowisko: domy rodzinne i mieszkania w miastach, ośrodki 
rehabilitacyjne, biura, sklepy itp.
Obudowa: ręcznie dmuchane szkło kryształowe z wewnętrzną 
powłoką ze srebra
Certyfikacja: IGEF (Niemcy)
Serce: transformator Tesli, kamienie półszlachetne i szlachetne 
oraz metale szlachetne (Au, Ag, Pd, Pt, Cu, Zn)

2 600 zł



Dodawane do szkła związki (tlenki) uranu podlegają ścisłej rejestra-
cji oraz kontroli sprawowanej zarówno przez Państwową Agencję ds. 
Bezpieczeństwa Jądrowego (SÚJB), jak również przez Międzynarodową 
Agencję Energii Atomowej.

 
 
* 

Eliminuje negatywne działanie: EMF, UT, wolnych rodników
Środowisko: szpitale, kliniki, ośrodki biorezonansowe, szkoły, 
centra handlowe, domy rodzinne i wielopokoleniowe, mieszkania 
w miastach, nieruchomości w pobliżu BTS 
Obudowa: ręcznie dmuchane kryształowe szkło uranowe* 
(piaskowane) 
Certyfikacja: IGEF (Niemcy), Bion (Słowenia)
Serce: transformator Tesli, kamienie półszlachetne i szlachetne 
oraz metale szlachetne (Au, Ag, Pd, Pt, Cu, Zn)

Uran to wizytówka naszej firmy. To uniwersalny model, który 
radzi sobie z harmonizacją przestrzeni i wody w praktycznie 
każdym miejscu. Dzięki tym cechom bardzo szybko został 
najlepiej sprzedającym  się modelem.

Uran

680 €





Sky

podstawowy średni całkowityEfekt

UranHarmony

Uskoki tektoniczne (UT)

Pole elektromagn. (EMF)

Wolne rodniki 

Strukturyzacja wody

Modele 

standardowe



trwale zadowolonych 
klientów

Możliwość zwrotu 
produktu bez podania 

przyczyny

Strukturyzowana woda, jest żywa i pełna naturalnej energii, której potrzebuje ciało.

Japoński naukowiec, dr Masaru Emoto 
udowodnił, że woda przyjmuje informacje z 
otoczenia oraz przechowuje je, co zmienia jej 
strukturę i jakość. Chociaż sam skład wody 
nie ulega zmianom, dochodzi do wyraźnej 
zmiany jakości mającej „niewiarygodny” 
wpływ na organizm ludzki.

Informacje o jakości wody można poznać 
dzięki fotografiom zamarzniętej wody 
(krystalografia). Energetyzowana „żywa” 
woda, np. z czystych górskich źródeł, 
tworzy piękne sześciokątne kryształy, 
podczas gdy „martwa” woda z kranu 
poddawana obróbce chemicznej, tworzy 
zniekształcone kryształy.

Cząsteczki wody przed strukturyzacją są rozbite, a po strukturyzacji przez Somavedic 
Uran, Amber, Amber Sun i Gold tworzą piękne kryształy. Somavedic przywraca wodzie 
jej pierwotną jakość, którą miała, zanim została w sposób nienaturalny zatrzymana, 
pompowana i rozprowadzana pod ciśnieniem (rury ciśnieniowe itp.).

Somavedic Technologies 
oferuje klientom usługi 
ponadstandardowe

99 % 60 dni
Zbadane przez przez 

niezależne laboratoria 
naukowe

Certyfikacja
Bezpłatny transport do 
24 godz. w dni robocze

24 godz.
Gwarancja na 100% 
działanie Somavedic

5 lat



Sercem każdego Somavedic jest transformator Tesli, 
kamienie półszlachetne i szlachetne oraz metale szlachetne.

Somavedic działa w promieniu 30 m od urządzenia we 
wszystkich kierunkach, zużywając przy tym minimum 
energii elektrycznej – ok. 1 kWh / miesiąc

Somavedic został zaprojektowany na zasadzie kontrolowanego uwalniania energii z 
minerałów. Chodzi przede wszystkim o kamienie półszlachetne i szlachetne w określonym 
układzie. Uzyskany efekt wzmacniany jest przez działanie metali szlachetnych.

Wszystkie modele mają protokoły bezpieczeństwa:



Somavedic to jedyne urządzenie na rynku, które może działać jako pasywny rezonator w polu aktywnym i tym samym produkować jony ujemne (witaminy 
powietrza), które naturalnie występują w jaskiniach (zastosowanie w speleoterapii) lub w czystej przyrodzie. Powszechnie dostępne jonizatory wytwarzają jony 
ujemne w promieniu 2 metrów, są one jednak absorbowane przez powszechnie stosowane tworzywa sztuczne.

Wyjątkowość Somavedic polega na tym, że wytwarza jony ujemne na przestrzeni całego domu czy mieszkania, bez szumu wentylatorów, bez konieczności 
czyszczenia filtrów i bez pochłaniania przez dodatnio naładowane powierzchnie (plastik – meble, blaty kuchenne, podłogi, urządzenia elektroniczne itp.). 
Całkowicie bezgłośnie stwarza harmonijne środowisko niczym na łonie natury, a jednocześnie zużywa minimalną ilość energii elektrycznej. Taką jonizację 
inicjuje zarówno w podłożu, jak i w powietrzu, w wodzie oraz w organizmie człowieka.

Nie my pierwsi zajęliśmy się tematem tych fizycznych właściwości materiałów i powietrza. Kwestię fizycznych właściwości pól jonowych zgłębiał czeski 
naukowiec, inż. Zdeňek Buřival CSc. Wpływ kryształów na procesy fizyczne został udowodniony eksperymentalnie przez naukowca i badacza Marcela Vogla 
z USA, który praktycznie całe życie zawodowe poświęcił badaniom kryształów kwarcu. Zresztą używanie kamieni i metali szlachetnych do celów leczniczych 
nie jest niczym nowym. Na przykład medycyna indyjska (ajurweda) od wieków używa ich właśnie w tym celu.

Jak działa Somavedic?

Jony ujemne produkowane przez Somavedic mają wiele pozytywnych właściwości. Ilość jonów ujemnych w powietrzu można łatwo zmierzyć za pomocą 
specjalnych, dzisiaj powszechnie dostępnych urządzeń. Jeżeli przez długi czas przebywamy w środowisku, gdzie występuje mała ilość jonów ujemnych, w 
naszym ciele dochodzi zazwyczaj do wzrostu poziomu wolnych rodników. Każdy może sprawdzić działanie Somavedic w warunkach domowych. Najprostszym 
sposobem jest zakupienie testu (pasków testowych), który umożliwia wykrycie poziomu wolnych rodników w próbce moczu. Efekty działania następują podczas 
snu. Rankiem wartość wolnych rodników wraca do normy. Wystarczy porównać wartości jeden dzień przed podłączeniem Somavedic z wartościami zmierzonymi 
następnego dnia, po jego całonocnym działaniu.

Jeżeli organizm posiada niski poziom przeciwutleniaczy a organizm narażony jest na wysokie stężenie wolnych rodników, dochodzi do tzw. stresu oksydacyjnego. 
Skutkiem długotrwałego stresu oksydacyjnego jest uszkodzenie komórek i przyspieszenie procesu ich degeneracji. takich jak: zawał serca, udar, miażdżyca, 
cukrzyca, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, choroby wątroby, choroby skóry, choroby zapalne stawów, nowotwory i wiele innych. Objawy stresu 
oksydacyjnego, których nie wolno lekceważyć, to np. wypalenie zawodowe, chroniczne zmęczenie i brak energii, bóle głowy i migreny, podatność na infekcje 
i stany zapalne lub depresja.

Kolejnym sposobem pomiaru są dziś obecnie dostępne inteligentne zegarki, potrafiące mierzyć fazy snu, a nawet zmienność tętna (HRV). Według naszych 
własnych pomiarów oraz informacji od klientów, faza snu głębokiego wydłuża się z Somavedic dwukrotnie, a nawet trzykrotnie. W ciągu kilku dni Somavedic 
potrafi przywrócić do normy zmienność tętna, na które negatywnie wpływa wszechobecne pole elektromagnetyczne (EMF). Efekt ten został zmierzony przez 
niezależne laboratorium IGEF certyfikaty i protokoły można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Bardziej kompleksowe badania wpływu Somavedic na organizm człowieka można przeprowadzić za pomocą urządzenia biorezonansowego Bicom, Ośrodki 
terapeutyczne Bicom znajdują się w całej Polsce.

Czy można zmierzyć skuteczność Somavedic?



CZYM JEST ELEKTROSMOG (EMF) I 
JAKIE SĄ JEGO KONSEKWENCJE?

BEZDOTYKOWA STRUKTURYZACJA 
WODY ZA POMOCĄ SOMAVEDIC

EMF to pole elektromagnetyczne powstające w 
liniach wysokiego napięcia, nadajnikach sygnału 
komórkowego, smartfonach, routerach wi-fi, kom-
puterach, urządzeniach Bluetooth, telewizorach, 
nianiach elektronicznych, kuchenkach mikro-
falowych, płytach indukcyjnych i wielu innych 
urządzeniach. Badania naukowe udowodniły, że 
elektrosmog jest przyczyną powstawania w ko-
mórkach ciała ludzkiego szkodliwych procesów 
oksydacyjnych.  Jest to spowodowane działaniem 
wolnych rodników, mających negatywny wpływ 
na zdrowie i będących między innymi jedną z pr-
zyczyn procesu starzenia. Somavedic skutecznie 
chroni przed negatywnym odziaływaniem pola 
elektromagnetycznego, oddziałującego na nas 
przez 24 godziny na dobę.

Nadmiar wolnych rodników blokuje procesy rege-
neracyjne zachodzące w organizmie w czasie snu. 
Powstają w wyniku długotrwałego przebywania 
człowieka w polu elektromagnetycznym, jak rów-
nież w wyniku palenia tytoniu, stresu, niewłaściwe-
go nawadniania itp. Jest w ciele przyczyną reakcji 
chemicznej utleniania, uważanego za przyczynę 
zmęczenia lub przewlekłych stanów zapalnych. 
Podejrzewa się związek między stresem oksyda-
cyjnym i destrukcyjnym wpływem nadmiernej ilości 
wolnych rodników na nasze komórki a takimi cho-
robami, jak choroba Alzheimera czy Parkinsona 
oraz chorobami autoimmunologicznymi, jak np. 
stwardnienie rozsiane. Somavedic potrafi usunąć 
nadmiar wolnych rodników w ciągu jednej nocy.

Modele Atlantic, Uran, Amber, Amber Sun i Gold to 
strukturyzatory wody tworzące tzw. żywą wodę. 
Wymienione modele w sposób bezdotykowy przy-
wracają naturalną krystaliczną strukturę wody przez 
ustawienie naczynia z wodą w bliskiej odległości 
od Somavedic. Woda strukturyzowana jest lepiej 
wchłaniana na poziomie komórkowym i powoduje 
lepsze nawodnienie organizmu, co w dalszej fazie 
chroni organizm przed nadmiarem wolnych rod-
ników i pomaga lepiej wydalać szkodliwe substancje. 
Wodę (niezależnie od ilości) wystarczy postawić w 
odległości nie większej niż 30 cm od Somavedic. 
Woda będzie poddana strukturyzacji w 100% w ciągu 
10 – 15 minut. Klienci często opisują wodę po jej 
strukturyzacji przez Somavedic jako lekką, gładką, 
i delikatną.

GDZIE POWSTAJĄ WOLNE RODNIKI I 
CO POWODUJĄ

Somavedic pomyślnie przeszedł badania laboratoryjne (przedkliniczne) i inne badania kliniczne w Czechach i za granicą. 
Więcej informacji w naszym serwisie internetowym.



CZYM SĄ STREFY TEKTONICZNE CZY SOMAVEDIC PRZESZEDŁ 
BADANIA LABORATORYJNE?

Woda jest podstawą życia (ciało ludzkie zawi-
era około 70%). Naturalna woda, np. z leśnego 
źródła, jest pełna energii życiowej i zawiera 
dużą ilość przeciwutleniaczy, co wpływa na jej 
smak. Taka woda w naturalny sposób wiruje i 
stwarza prądy, przez co ładuje się energią, którą 
potem przekazuje naszemu organizmowi. W 
wyniku nowoczesnych modyfikacji i transportu 
wody w rurociągach traci ona naturalną ener-
gię. W niektórych przypadkach poziom energii 
spada nawet do 0%, dlatego nasz organizm nie 
chce takiej wody wpuścić do obiegu i od razu 
ją wydala. Za to wodę strukturyzowaną przez 
Somavedic organizm wręcz uwielbia.

Somavedic posiada certyfikat, a jego skutecz-
ność potwierdziły badania laboratoryjne. Ba-
dania te odbyły się w Niemczech (IGEF, Dart-
sch – Dr. Sche), Słowenii (BION) i w Czechach 
(Výzkumný ústav balneologický). W czeskich 
szpitalach prowadzone są obecnie 4 badania 
przedkliniczne. Somavedic posiada podłącze-
nia do gniazda elektrycznego lub USB. Wszy-
stkie modele posiadają certyfikat bezpiecznego 
użytkowania na całym świecie, oraz zgodnie z 
normami obowiązującymi w danym kraju.

Strefy (uskoki) tektoniczne (ST) emitują promienio-
wanie naziemne, wykazujące mierzalne odchylenie 
od naturalnego pola magnetycznego. Promieniowa-
nie takie powstaje również np. w wyniku działania 
podziemnych żył wodnych i sztucznych ingerencji 
w warstwy ziemi. Ich działanie może często powo-
dować niską jakość snu, bóle głowy i pleców oraz 
powracające zmęczenie. Jeśli działanie uskoków 
tektonicznych łączy się z polami technicznymi 
(związanymi np. z masztami sieci komórkowej lub 
instalacjami elektrycznymi), dochodzi do osłabienia 
naszego układu odpornościowego. Co więcej, takie 
strefy nieustannie przemieszczają się pod powier-
zchnią, przesunięcie łóżka nie stanowi więc długo-
terminowego rozwiązania. Somavedic radzi sobie z 
takimi strefami bez trudu i w 100% wyeliminuje ich 
negatywny wpływ.

CO OZNACZA POJĘCIE 
STRUKTURYZOWANEJ WODY?

UWAGA: SOMAVEDIC nie zastępuje lekarza ani opieki zdrowotnej!
.Zalecamy stosowanie Somavedic w połączeniu z urządzeniami biorezonansowymi BICOM i badaniami lekarskimi.



Eliminuje negatywne działanie: EMF*, ST**, wolnych 
rodników
Środowisko: wszędzie tam, gdzie trzeba harmonizować 
relacje, domy rodzinne i mieszkaniowe, ośrodki 
rehabilitacyjne, pomieszczenia służące do medytacji, 
joga itp.
Obudowa: ręcznie dmuchane kryształowe szkło z 
dodatkiem złota (piaskowane)
Certyfikacja: IGEF (Niemcy)
Serce: transformator Tesli, kamienie półszlachetne i 
szlachetne oraz metale szlachetne (Au, Ag, Pd, Pt, Cu, Zn)

Ruby to model wspierający i harmonizujący relacje 
międzyludzkie w szerokim tego słowa znaczeniu. 
Polecamy jako uzupełnienie modeli Sky, Uran, 
Amber, Amber Sun lub Cobalt.

Skrót oznacza pole elektromagnetyczne.* 
** Skrót oznacza strefy tektoniczne, których liczne występowanie w 

skorupie ziemskiej oraz powiązana z nimi emisja jonów dodatnich 
negatywnie wpływają na warunki życia na powierzchni.

Ruby Model wspierający RELACJE

2 600 zł



 
 

Cobalt Eliminuje negatywne działanie: EMF, ST, wolnych 
rodników
Środowisko: wszędzie tam, gdzie trzeba zachować 
równowagę psychiczną – domy rodzinne i mieszkania, 
biura, sklepy itp.
Obudowa: ręcznie dmuchane kryształowe szkło z 
dodatkiem kobaltu (piaskowane)
Certyfikacja: IGEF (Niemcy)
Serce: transformator Tesli, kamienie półszlachetne i 
szlachetne oraz metale szlachetne (Au, Ag, Pd, Pt, Cu, Zn)

Cobaltu przeznaczony jest do wspierania 
psychiki, intuicji i koncentracji, pomaga 
w uziemieniu. Jest przydatny podczas 
szukania wyjścia z różnych stanów 
depresyjnych i zaburzeń psychicznych. 
Cobalt polecamy jako uzupełnienie modeli 
Sky, Uran, Amber, Amber Sun a Ruby.

Model wspierający psychikę

2 600 zł



Amber Sun Amber jest najskuteczniejszym i najbardziej wszechstronnym 
produkowanym standardowo modelem Somavedic. Jest niemal 
cztery razy wydajniejszy od modelu Uran. Radzi sobie z każdym 
obciążeniem przestrzeni, szczególnie z silnym EMF. Oczywistością 
jest również harmonizacja wody. Nasze bursztynowe słońce ma 
swoich wiernych klientów.

8 665 zł

MODEL PREMIUM



Eliminuje negatywne działanie: EMF, ST, wolnych rodników
Środowisko: domy rodzinne i mieszkania, pracownie, biura, 
sklepy, hotele, sale konferencyjne, samochody elektryczne itp.
Obudowa: ręcznie dmuchane szkło bursztynowe z wewnętrzną 
powłoką ze srebra (produkowany w 2 kolorach)
Certyfikacja: IGEF (Niemcy)
Serce: transformator Tesli, kamienie półszlachetne i szlachetne 
oraz metale szlachetne (Au, Ag, Pd, Pt, Cu, Zn)

Amber



Gold

Eliminuje negatywne działanie: EMF, ST, wolnych 
rodników
Środowisko: do zastosowania w domu i w pracy
Obudowa: ręcznie dmuchane kryształowe szkło z 
powłoką z 24 karatowego złota 
Serce: montowane na zamówienie konkretnego 
klienta. Układ transformatora Tesli, kamieni 
półszlachetnych i szlachetnych oraz metali 
szlachetnych (Au, Ag, Pd, Pt, Cu, Zn)

Gold to szczytowe osiągnięcie naszej firmy. 
Zawiera w sobie wszystkie funkcje pozostałych 
modeli, a ponadto ma funkcje dodatkowe, 
dopasowane do konkretnego klienta. Somavedic 
Gold daje efekt początku nowego etapu życia.  
Jeżeli pragniesz doświadczyć prawdziwej, 
wielopoziomowej i transformacyjnej detoksykacji 
swojego organizmu, Gold będzie właściwym 
wyborem na drodze wyzwolenia.

22 377 zł



Somavedic Gold (1:1) >>>

MODEL 
INDYWIDUALNY



GoldRuby Amber

podstawowy Efekt średni całkowity 

Cobalt

Strefy tektoniczne UT

Pole elektromagn. EMF

Wolne rodniki 

Strukturyzacja wody

MODELE 

PREMIUM



Pierwszy Somavedic został opracowany 
1 kwietnia 2011 r. w warsztacie Ivana 
Rybjanskiego. Wizja autora była prosta: „Jeżeli 
pomoże to przynajmniej jednej osobie, to 
warte jest wysiłku”. W tym samym roku 
wyprodukował ponad pięćset sztuk. Przez 
lata, dzięki innowacjom, badaniom, testom 
i zbieraniu informacji dotyczących zdrowia, 
Somavedic przeszedł długą drogę transformacji. 
Dziś, dziesiątki tysięcy Somavedic rozświetlają 
i harmonizują przestrzeń na całym świecie. 

Od samego początku Somavedic posiadał 
potencjał, aby zmienić świat na lepsze. Każdy 
nowy zapalony Somavedic to realizacja tej 
wizji. Dziękujemy wszystkim klientom za udział 
w tej istotnej i pozytywnej zmianie. Z całego 
serca wierzymy w świetlaną przyszłość. 

Zespół Somavedic Technologies

<<< Somavedic Amber



Kryształowy amulet na szyję 
 
Materiał: szkło kryształowe + hologram logo Somavedic
Średnica: 25 mm

Wisiorek

Kryształowy amulet do kluczy 

Materiał: szkło kryształowe + 3D hologram Somavedic
Rozmiar: 30 x 20 x 15 mm

Portable

87 zł87 zł



Amulet do kieszeni, plecaka lub torebki 

Materiał: ręcznie tłoczone, szlifowane i piaskowane szkło uranowe
Rozmiar: 34 x 18 mm

Button

Kryształowa piramida – stylowy przycisk do papieru
 
Materiał: szkło kryształowe + 3D hologram Somavedic
Rozmiar: 30 x 20 x 15 mm

Piramida

446 zł217 zł

NOWOŚĆ



somavedic.pl


