
Disclaimer: De Penta Power-producten zijn niet bedoeld om ziekten of 
aandoeningen te diagnosticeren, behandelen, genezen, verlichten of voorkomen. 

Raadpleeg bij gezondheidsproblemen altijd je arts.

ALLE VOORDELEN

Werkt op alle soorten stralingsbronnen en
frequenties.

De Penta Power Tags versterken elkaars
werking.

Elegant ontwerp.

Makkelijk aan te brengen stickers.

Alle toestellen blijven even goed werken 
als voorheen.

Blijvende werking zonder onderhoud.

Ondersteunt bij stress en brengt meer rust.

Verhoogt de vitaliteit en energie.

Bekijk het volledige aanbod op
www.penta-power.com

Gezond leven met straling .Vadyzz Q.Vadyzz@icloud.com       +31 6 36 36 71 99www.QVadyzz.com



WAT IS PENTA POWER?

De passieve kwantumtechnologie van de Penta
Power Tags transformeert de mogelijke schadelijke
stralingseffecten van gsm, wifi, DECT, bluetooth enz.
en versterkt je energetisch veld. Hierdoor verhoogt
je vitaliteit en energie.

HOE WERKT HET?

De Penta Power Tag-technologie, gebaseerd op de
bevindingen van prof. Konstantin Meyl, genereert een
positief veld. Dit veld transformeert de mogelijke
schadelijke component van alle vormen van straling
voor mensen, dieren en planten. 
Aan de elektromagnetische component van de straling
wordt niet geraakt. Je toestellen blijven dus even
goed werken als voorheen.

EMOTO LABEL

Deze waterkristallen, 
gefotografeerd door 

dr. Masaru Emoto,
tonen de harmoniserende werking 

van de Penta Power Tag-producten.

Penta Power is dan ook trots
op zijn Emoto Label.

PENTA POWER PHONE TAG

De Penta Power Phone Tag neutraliseert de mogelijke
schadelijke effecten van je gsm, tablet, draadloze tele-
foon, modem, laptop ... Je kleeft de sticker heel eenvoudig
op je verschillende toestellen. De Phone Tag bestaat in
zwart en wit, beide in standaard- of miniformaat.

PENTA POWER HOME TAG

De Penta Power Home Tag, in witte of zwarte uitvoering,
wordt zo centraal mogelijk in huis geplaatst.
De Penta Power Tag-technologie verhoogt de energie en
de trilling in je woning. 

PENTA POWER GOLD TAG

De Penta Power Gold Tag heeft dezelfde eigenschappen
als de Home Tag, maar heeft een stevige ondergrond. 
Je kan de Gold Tag gemakkelijk meenemen naar je werk,
op reis, in de wagen …

PENTA POWER 220 TAG

De Penta Power 220 Tag neutraliseert de mogelijke
schadelijke straling van het elektriciteitsnet in je woning.
Je kleeft de Penta Power sticker heel eenvoudig op je
elektriciteitskast.

Penta Power Home Kits: combineer verschillende
Penta Power Tags voor de beste prijs!

PENTA POWER PENDANT

De Penta Power Pendant is een energetische
hanger die je aan een halsketting of als sleutel-
hanger bij je kan dragen. De Pendant bestaat
in drie versies: zwart, wit en goud.
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