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Oferta
1.Cel – parę słów wstępu
Elektrosmog to określenie stosowane przy omawianiu zanieczyszczenia elektromagnetycznego rozumianego jako
występowanie
powanie promieniowania elektromagnetycznego o ró
różnej częstotliwości.
Występowanie
powanie tego promieniowania zwią
związane jest z jakimkolwiek napięciem
ciem czy przepły
przepływem prądu, a więc dotyczy
takich źródeł jak urządzenia biurowe, komputery, telefony komórkowe, linie energetyczne.
energetyczne
Najczęstsze objawy
bjawy przesycenia eletrosmogiem to:
•
•
•
•
•
•
•

Uporczywe bóle głowy
Brak koncentracji
ędzyludzkich
Drażliwość w kontaktach między
Ospałość
Stany depresyjne i lękowe
Spadek wydajności w działaniu
WHO uznało niejonizujące
niejonizuj ce promieniowanie elektromagnetyczne jako potencjalnie
Absencja chorobowa (WHO
rakotwórcze już w maju 2011 roku.)
roku

2.Zabezpieczenia:
Przed efektami oddziaływania Elektrosmogu zabezpieczają:
•
•
•
•
•

Odpromienniki
Ekrany anty-radiacyjne
Jonizatory
Nawilżacze
Orgonity

3.Dlaczego Orgonit?
Technologia Orgonitowa ,oparta na konwersji negatywnych działań energii geopatycznych
geopaty
i elektrycznych lub
elektromagnetycznych, znana jest od kilkudziesięciu
kilkudziesi
lat.
Bazując na doświadczeniach gromadzonych latami przez niezależnych badaczy i twórców Orgonitów , udało się
si
sprowadzić technologię ich wytwarzania oraz stosowania , do bezpiecznego, wysoce wydajnego poziomu.
Urządzenia orgonitowe ,zwane dalej Orgonitami,
Orgonitami są bezpiecznym i bardzo skutecznym sposobem zabezpieczenia
środowiska pracy i domu ,przed negatywnym wpływem Elektrosmogu.

4.Korzyści:
•
•
•
•

Poprawa samopoczucia w obrębie
ębie działania Orgonitu
Poprawa koncentracji i wydajności
wydajnoś w pracy
Poprawa atmosfery mentalnej ( wyeliminowanie konfliktów międzyludzkich)
mi
Zmniejszenie absencji chorobowej
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5.Oferta
Jestem producentem Urządzeń Orgonitowych.
Orgonitowych
W mojej ofercie znajdziecie Państwo
ństwo Orgonity zarówn
zarówno do użytku
ytku osobistego ( breloki, zawieszki) jak i Orgonity do
ochrony stanowiska pracy a także całych pomieszczeń.
pomieszcze
Ze względu na możliwość wykonania Orgonitów w dowolnej formie (kształt) i dowolnejj grafice (np. logo firmowe) mogę
wykonać Orgonity na specjalne zamówienie
zamówien jako :
•
•
•
•
•
•

Gadżety reklamowe z logiem firmy (breloki , zawieszki, podkładki pod kubki itp.)
Prezenty okolicznościowe ( w formie i grafice odpowiadającej
odpowiadaj
profilowi firmy)
Orgonity stanowiskowe ( działanie w obrębie pracy emiterów Elektrosmogu- PC, Wi-Fi,
Wi
sieci itp.)
Prezenty okolicznościowe i jubileuszowe
Zakładki i przyciski do papieru
Elementy wystroju wnętrz
trz ( instalacje orgonitowe np. fontanny, rzeźby, fontanny, postumenty czy obeliski )

Oferuję Państwu niecodzienny, jakże
że oryginalny,
oryginalny sposób na poprawę atmosfery i komfortu pracy w Państwa firmie
a także ,niecodzienny, nowatorski sposób na reklamę
reklam i promocję .
Zapraszam do odwiedzenia mojej strony internetowej www.orgonite.pl
Serdecznie zapraszam do współpracy.

Łącząc wyrazy szacunku
Andrzej Łoziński
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