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Sistem Bioprotector Omega max. 5 

za OBNOVO, VITALNOST in 
POMLADITEV
V letu 2016 podjetje Maselj d. o. o. praznuje 20-letnico dela in 
zaupanja z vrhunskim sistemom Bioprotector Omega max. 5, ki 
se uporablja kot podlaga za ležišče in pokrivalo za nočni počitek. 
Nudi vrhunsko zaščito pred posledicami škodljivih sevanj. Testirali 
so ga na slovenskem Inštitutu Bion in ga za kakovost biopolja 
nagradili z zlatim certifikatom. Rezultati testiranja na ljudeh so 
pokazali izjemno ugodne učinke stabilizacije bioritma spanja in 
okrepitve energijskega sistema. 

skrbimo zase skrbimo zase

Telo se ponoči regenerira in popravlja na-
pake, ki so se zgodile čez dan. Spanje na 
mestih s škodljivimi geološkimi, vodnimi, 

kozmičnimi in tehničnimi sevanji moti naravne 
procese celične obnove in je nemirno. Povzroča 
utrujenost, slabo počutje, dovzetnost za razne 
bolezni, bolečine v nogah, hrbtenici in kolkih, pa-
dec imunskega sistema in zmanjšan kapilarni ob-
tok, zaradi živčne napetosti in depresije pa lahko 
trpijo tudi medsebojni odnosi. 

Sistemska podlaga za ležišče s 
pokrivalom za spanje Bioprotector 

Omega max. 5 ustreza vsem 
normativom in je dobitnica: 

* zlatega certifikata inštituta Bion za 
kakovost biopolja – razred 1

* Bioprotector Omega max. 5 je zaščiten 
pri Uradu Republike Slovenije za 

intelektualno lastnino.

www.radiestezija.eu

Sistem Bioprotector Omega max. 5 dokazano 
vpliva na boljšo kvaliteto spanja in okrepitev ener-
gijskega sistema. Preizkušeno in z 20-letno tradi-
cijo zagotavlja mirno, dolgo in vitalno življenje. 
Izpolnjuje vse kriterije na področju frekvenčnega 
preoblikovanja negativnih sevanj vseh vrst. De-
luje kot filter, ki duši neugodna geološka, vodna, 
kozmična in agresivna tehnična sevanja, obenem 
pa kot ojačevalec vitalne življenjske energije, ki 
varuje in krepi organizem.

V kvalitetnem spanju na ležišču in s pokri-
valom sistema Bioprotector Omega max.  5  se 
sprožijo regeneracijski procesi in krepitev narav-
nega telesnega biopolja. Okoli človeka se zgra-
di močno in konstantno energijsko polje, da se 
organizem lažje zavaruje pred raznimi negativ-
nimi vplivi. Razlika med zdravo in bolno celico 
je v življenjski energiji. Energija se z uporabo 
sistema Bioprotector Omega max. 5 bistveno 
poveča. Povrne se psihofizična zmogljivost in 
hormonsko ravnovesje, manj je depresije, živčne 
napetosti in utrujenosti. 

Sistem Bioprotector Omega max. 5 je bla-
godejna okrepitev pri ljudeh s šibko fizično, 
mentalno in čustveno močjo. Zagotavlja vrhun-
sko tehnologijo sodobnega časa na osnovi 
odkritij velikih imen zgodovine, kot sta Tesla in 
Lakhovsky. Uporablja zaščiten Tesla-Lakhovsky 
sistem krepitve energijskega nihanja, da se lažje 
vsrkavajo hranila in izločajo odpadne snovi, tako 
da v telesu ni zastojev.

Tesla je okoli leta 1890 izumil svoj znameniti 
visokofrekvenčni resonančni transformator, ki de-
luje kot neke vrste mehanski oscilator s stoječimi 
valovi. Lakhovsky, ki se je s Teslo tudi srečal, pa je 
ta transformator nadgradil v uporabnem smislu 
in nanj dodal sklop resonančnih krogov – dipo-
lov ter ga pretvoril v znameniti multivalovni osci-
lator, ki je v letih 1925–1942 pomagal preko tisoč 
pacientom z 98- do 99-odstotnim uspehom in 
brez stranskih učinkov. Zaradi velikega uspeha 
so te naprave takrat nekatere bolnišnice sprejele 
kot dopolnitev klasičnemu zdravljenju. Sistem 
Bioprotector Omega max. 5 uporablja princip 
resonančnih krogov brez napajanja, pri čemer se 
v lastnem nihajnem krogu uporabi prosta ener-

ZLATI CERTIFIKAT slovenskega Inštituta Bion, 
podeljen za Bioprotector Omega max. 5

Podjetje Maselj d. o. o. nudi odlično prilož-
nost usposobljenim zastopnikom s področja 
Štajerske, Koroške, Dolenjske in Obale, ki jih 

veseli delo na terenu in z ljudmi. 

gija, ki je na voljo povsod v prostoru. Leta 1993 je 
inženir Franjo Geč principe Lakhovskega ponov-
no opisal v knjigi Kozmična energija. 

Zapper je po vsem svetu že desetletja 
znana in zgodovinsko preizkušena protimi-
krobna metoda za povrnitev energijskega rav-
novesja, pri kateri se vsak dan za nekaj minut 
v obe dlani oprimeta dve karbonski bioreso-
nančni sondi, nato pa se enkrat tedensko upo-
rablja za vzdrževanje stanja in kot preventiva. 
* Zapper je še posebej dragocen pri oslabljeni 
odpornosti in kadar se koga akutno ali kronič-
no kaj loteva. * Pospešuje in olajša okrevanje 
ter zmanjša izostanke v šoli in v službi. * Varuje 
nas, tako da se nam povrne psihofizična zmo-
gljivost in hormonsko ravnovesje, zmanjša se 

Meritev okrepljene avre pred in po 90-dnevni 
uporabi Bioprotectorja Omega max.5

Postelja z Bio-
protectorjem 
Omega max.5

Analizo opravljamo z analizatorji

Delovanje 
sistema 
Bioprotector 
Omega max.5 
na vitalna 
energijska 
središča 

 Protimikrobna metoda ZAPPER po dr. Huldi 
Clark za povrnitev energijskega ravnovesja

Kupon omogoča 5% popust pri nakupu sistema Bioprotector Omega max. 5.

utrujenost telesa (knjiga dr. Hulde Clark Tera-
pija za vse bolezni), zato je Zapper hišni prija-
telj, ki ne sme manjkati v nobenem domu. * 
Zapper je primeren tudi za starejše družinske 
člane in za otroke, ki že hodijo in govorijo. (Ni 
testiran na dojenčkih in nosečnicah, prav tako 
ni primeren za uporabnike srčnih spodbuje-
valnikov.) * Prvi slovenski in ekskluzivni Zapper 
z vrhunskimi karbonskimi bioresonančnimi 
sondami (namesto bakrenih) je zadnji dve leti 
na voljo v podjetju Maselj d. o. o.  
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