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Waarom hebben we de bioprotect-h® nodig? 
 

Overal staan tegenwoordig zendmasten voor mobiel telefoonverkeer, er is wifi in openbare 
gebouwen en in de trein, het aantal mobieltjes groeit met de dag en de straling om ons heen 
daarmee ook. Er is sprake van toenemende ‘elektrosmog’. 
In Nederland waren er in 2013 al meer dan 10 miljoen mobieltjes met internetverbinding in omloop. 
Dat wil zeggen dat bijna iedere Nederlander omgeven is door een onnatuurlijk elektromagnetisch 
stralingsveld. 
Tegelijkertijd zien we de toename van stress en burn-out symptomen, hart- en vaatziekten, tumoren 
ook al bij jonge kinderen, ADHD, hoge bloeddruk, chronische vermoeidheid, borstkanker, hartritme 
stoornissen, vage klachten als hoofdpijn en buikpijn. Vaak zijn deze klachten niet medisch 
verklaarbaar.  
Er zijn onderzoeken gedaan waarin een mogelijk verband wordt aangetoond met de blootstelling aan 
elektromagnetische en aardstraling. De onderzoeken geven tegenstrijdige uitslagen. Toch is er reden 
genoeg om onszelf en onze cliënten tegen de overmaat aan elektrosmog te beschermen. 
 

Hoe werkt de bioprotect-h® 
 
De bioprotect-h®  creëert een elektrostatisch veld dat ons effectief beschermt tegen deze 
elektromagnetische straling en werkt in een radius van 30 m2. In de bijgeleverde brochure (Duits of Engels) 
staan een aantal studies beschreven over de werking ervan, o.a. met een donkerveld microscoop en een 
oproep van een groep artsen uit Freiburg, die verontrust zijn over de mogelijke samenhang tussen de 
toename aan klachten in hun praktijk en de kunstmatige straling veroorzaakt door wifi, mobiel 
telefoonverkeer en andere elektrische apparatuur. 
 

Welke bescherming biedt de bioprotect-h® 
 
De bioprotect-h® biedt bescherming tegen de straling van: 

 Elektrische apparatuur, transformers, schakeldozen 

 WLAN, WIFI, Bluetooth en andere draadloze systemen 

 DECT telefoons, mobiele telefoons en overige draadloze zendapparatuur 

 Radio, TV, computers, schermen 

 Aardstralen, energie-grids, Curry lijnen, Ley lijnen 

 Natuurlijke radioactiviteit zoals in bouwmaterialen 
  
De bioprotect-h® creëert een elektrostatisch veld om ons heen dat ons effectief beschermt tegen deze 
elektromagnetische straling en heeft invloed op voornamelijk de opperhuid. Het 
apparaat wordt in een stopcontact gestoken. 
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