
Bescherm uzelf tegen

STRALING

Weer lekker in je vel voelen! 
TV-zenders, mobiele telefoons, hoogspan-
ningskabels, GSM-masten, TL-verlichting, 
magnetrons, PC’s en laptops; we kunnen er niet 
meer omheen. Je er aan ontrekken, is bijna on-
mogelijk. De straling van deze apparaten leidt 
vaak tot klachten, zoals vermoeidheid, dufheid, 
geïrriteerdheid en  hoofdpijn. De straling van 
elektrische apparaten, natuurlijke stralingsvor-
men waaronder waterlopen, Hartmannlijnen, 
kosmische stralingsvormen maar ook compu-
ters, elektronica in de auto, het mobieltje dat 
aan staat, hoogspanning, UMTS masten , maar 
ook de werkatmosfeer in kantoren en fabrieken 
zorgen voor een omgeving met een overvloed 
aan  + ionen in de lucht. Deze positieve ionen 
zijn per definitie ziekmakend terwijl juist de 
– ionen gezondmakend zijn. Deze laatste vorm 
komt veel voor in de natuur, aan zee en in de 
bergen. De picomide zorgt binnen een afstand 
van ca. 3 x 3 meter voor een plek met veel 
negatieve ionen. De Picomide heeft door haar 
-0- punten  een gezonde uitstraling op de werk-
plek. Het makkelijke is dat men haar zo kan 
meenemen zodat zij op het werk, op reis
of  thuis van nut kan zijn.

De vorm van de Illuminator Lotus is 
ontwikkeld op basis van de “Gulden Snede” 
verhouding. De gulden snede is een stukje 
eeuwenoude wiskunde. De ‘Divina Proportia’ 
(goddelijke proportie) kort men af met de 
Griekse letter Φ (spreek uit: ‘Fie’). Het getal 
geeft een speciale verhouding van lijnstukken 
aan: stel dat men twee lijnen heeft van lengte 
a en b, dan voldoen deze aan de gulden snede 
als de gezamenlijke lengte van de lijnen zich 
verhoudt tot a op dezelfde manier dat a zich 
verhoudt tot b.  De oude Egyptenaren bouw-
den hun piramides op basis van de gulden 
snede. Ook in het Parthenon in Athene kan 
men Φ terugvinden. Overal in de natuur is Φ 
te ontdekken: bijvoorbeeld in de bladstruc-
tuur van planten en in de verhouding van het  
menselijke lichaam. Maar ook in het hart-
slagpatroon – zichtbaar gemaakt op een ECG: 
tussen de hartslagen is de verhouding van Φ 
terug te vinden. Bouwwerken waarvan de ver-
houdingen volgens de Gulden Snede kloppen, 
storen niet in hun natuurlijke omgeving.

Gildenveld 49-53 - 3892 DD Zeewolde 
Postbus 114 - 3890 AC Zeewolde
Tel: 0031 (0) 36 522 49 50 
Fax: 0031 (0) 36 523 44 26 
www.vitaproducten.nl 
info@vitaproducten.nl

   Wederverkoop en advies: 

    Firmastempel

Xenomide® 

Ill
um

in
at

or
 ®

 Lo
tu

s
        Picomide®

Illuminator ® Lotus



Werking door: 

Balans -0- punt
katalyse, statische
energie.

Werkingsdiame-
ter onbelast: 
Werkplek ca.
6 x 6 meter.

Beschermt cel- en quantenstructuur 
tegen: 
Vormen van elektrostress, geopathogene 
stoorzones, elektronica in de woning (ook
in de auto), lucht verontreiniging, uitlaat-
gassen (ook in de auto). + ionen (ziekmakend) 
worden – ionen (gezondmakend). Bevordert 
de algemene gezondheid vanaf celniveau.

Afmetingen in 
cm: 
7,5 x 7,5 x 6

€ 75,00

Uitvoering: 

Verguld en verikkeld segment RVS 
2 mm. 

Picomide®

Werking door: 

Cederend -0- 
punt katalyse, 
statische energie.

Werkingsdiame-
ter onbelast: 

75 meter 
N-Z en 37 
meter O-W 
(diameter 
150 meter).

Beschermt cel- en quantenstructuur 
tegen: 
Vormen van elektrostress, geopathogene
stoorzones, elektronica in de woning, lucht-
verontreiniging. + ionen (ziekmakend) worden
– ionen (gezondmakend). Bevordert de alge-
mene gezondheid vanaf celniveau.

Afmetingen in 
cm: 
15x15x15

€ 205,00

Uitvoering: 

Vernikkelde segmenten RVS 1,5 
mm. op houten voet, met berg-
kristallen bol van ø 3 cm.

Archeion A®

Werking door: 

Activerend -0- 
punt katalyse, 
statische energie.

Werkingsdiame-
ter onbelast: 

175 meter 
N-Z en 87 
meter O-W 
(diameter 
350 meter).

Beschermt cel- en quantenstructuur 
tegen: 
Vormen van elektrostress, geopathogene
stoorzones, elektronica in de woning, lucht-
verontreiniging. + ionen (ziekmakend) worden
– ionen (gezondmakend). Bevordert de alge-
mene gezondheid vanaf celniveau.

Afmetingen in 
cm: 
15x15x15

€ 340,00

Uitvoering: 

Vergulde segmenten RVS 1,5 mm. 
op plexiglas voet, met bergkristal-
len bol van ø 3 cm.

Archeion B®

Werking door: 

Balans -0- punt
katalyse + piëzo
- elektrisch effect, 
dynamische 
energie.

Werkingsdiame-
ter onbelast: 

900 meter 
N-Z en 450 
meter O-W 
(diameter 
1800 meter). 

Beschermt cel- en quantenstructuur 
tegen: 
Vormen van elektrostress, geopathogene 
stoorzones, elektronica in de woning, lucht-
verontreiniging. + ionen (ziekmakend) 
worden – ionen (gezondmakend). Alle pul-
serende belastingvormen van UMTS masten, 
GSM Dect telefoon en dergelijke. Bevordert 
de algemene gezondheid vanaf celniveau.

Afmetingen in 
cm: 

15 x 15 x 17
€ 425,00

Uitvoering: 

Verguld segment en een vernikkeld
segment RVS 1,5 mm. Op Delrin 
voet (wit), met bergkristallen bol 
van ø 3 cm. 

Archeion C®

Werking door: 

Balans -0- punt
katalyse + piëzo
- elektrisch effect, 
dynamische 
energie.

Werkingsdiame-
ter onbelast: 

5000 meter 
N-Z en 2500 
meter O-W 
(diameter 
10.000 meter).

Beschermt cel- en quantenstructuur 
tegen: 
Vormen van elektrostress, geopathogene 
stoorzones, elektronica in de woning, lucht-
verontreiniging. + ionen (ziekmakend) worden 
– ionen (gezondmakend). Alle pulserende 
belastingvormen van UMTS masten, GSM Dect 
telefoon en dergelijke. Bevordert de algemene 
gezondheid vanaf celniveau.

€ 1750,00

Xenomide®

Werking door: 

Balans -0- punt
katalyse + piëzo
- elektrisch effect, 
dynamische 
energie.

Beschermt cel- en quantenstructuur 
tegen: 
Vormen van elektrostress, geopathogene 
stoorzones, elektronica in de woning, lucht- 
verontreiniging. + ionen (ziekmakend) worden 
– ionen (gezondmakend). Alle pulserende 
belastingvormen van UMTS masten, GSM 
Dect telefoon en dergelijke. Bevordert de 
algemene gezondheid vanaf celniveau.

Afmetingen in 
cm: 

ø 12 x 22 
€ 575,00

Illuminator®

Afmetingen in 
cm: 

25 x 25 x 26

Uitvoering: 

Delrin voet (wit), met bergkristallen 
bol van ø 6 cm. 

Werkingsdiame-
ter onbelast: 

280 meter.

Uitvoering: 

Verguld segment en een vernikkeld
segment RVS 2,5 mm. Op Delrin 
voet (wit), met bergkristallen bol 
van ø 6 cm. 

 Bescherming tegen straling 
Straling is elektromagnetische 
energie. Alle soorten straling, 

van zonnestraling, röntgen-
straling en radioactiviteit tot aan 

straling van zendmasten, mobiele 
telefoons en WiFi-apparatuur, 
behoren tot het  elektromagne-

tische spectrum. Veel mensen 
zijn gevoelig voor elektromag-
netische energie. Zij lijden 
aan Elektro Hypersensitiviteit 
(EHS) en hebben stralingsge-
relateerde gezondheids-

klachten.  

Het begin van alles is het -0-punt. 
Het is het creatiepunt, het leven-
spunt, het herstelpunt. Het -0-punt 

is onze aanraking met het eeu-
wige en een zijns-waarde voor 
alles dat is. Deze zijnsvoor-
waarde -0- komt tot uitdruk-
king in het zwaartepunt van 
een driehoek. 

Dit zwaartepunt ligt op 1/3 van 
de lijn die elke hoek van die drie-
hoek verbindt met het midden van 
de tegenover liggende zijde, in dit 

geval dus op 1/3 hoogte van die 
driehoek. Zo kan gezegd worden 

dat het wezen van de vorm  
aangrijpt in haar zwaartepunt. 
In de simpele vorm van een 
driehoek kan het -0- punt 

dus als wezensvorm van deze 
driehoek tevens dienst  doen als 

vrijmaker van levenskracht voor 
mensen, dieren en planten, anders 
gezegd is dat -0- punt een katalysa-
tor die organische en anorganische 
krachten spontaan laat ontstaan. 

Deze kracht kan versterkt 
worden mits aan bepaalde 
voorwaarden wordt voldaan. 

Deze voorwaarden komen in 
de “Xenomide” en alle andere 

piramidevormen van Vita Pro-
ducten volledig tot hun recht.

Picomide®

 Archeion A®

Archeion B®

Archeion C®

   Xenomide®

Bescherm uzelf met onderstaande modellen tegen de 
gevolgen van alle vormen van ziekmakende straling: 
Cel beschadiging, immuun aantasting, vermoeidheid, slapeloosheid, hoofdpijnen, transpireren, 

allergie, concentratieverlies, paniekgevoelens, agressie, depressie, luchtwegaandoeningen, 

spierzwakte, stofwisselingsproblemen, spijsverteringsproblemen, lagere celstofwisseling, 

vrije radicalenvorming.

* Alle bedragen zijn
incl. 21% BTW


