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Productinformatie homeFloww® set
Werking homeFloww® set

De homeFloww® set is ontwikkeld om bij te dragen tot het
behouden van de natuurlijke energie van mens, dier en planten in stralingsbelaste woningen.
Floww® Health Technology bestrijdt niet de aanwezige straling, maar maakt er gebruik van. De straling wordt als het ware
getransformeerd, omgevormd. Een Floww®-product bestaat
uit een circuit van kleine elektronische onderdelen en een
informatiedrager. Floww® Health Technology reageert op
straling afkomstig van een of meerdere stralingsbronnen, zoals een mobiele telefoon, draadloze DECT telefoon of UMTSzendmast.
De Floww®-producten gaan met de straling meetrillen, mee
resoneren en de straling wordt omgevormd. Hierdoor creëren
de Floww®-producten een subtiel, eigen veld dat ‘gevoed’
wordt door stralingsbronnen. Dit veld noemen wij een ‘Floww®
Veld’. Een veld van levensvriendelijke, natuurlijke frequenties.
De biofysische geneeskunde bevestigt dat als een mens zijn
of haar natuurlijke frequenties krijgt aangeboden hij hierop
zal reageren, resoneren, zodat de verstorende frequenties
minder of geen impact zullen hebben.

Bereik homeFloww® set

De homeFloww® set heeft in beginsel ten minste een bereik
van 1.000 m3. In uw hele woning, in alle kamers, ontstaat een
gelijkmatig Floww® Veld door de uitgebalanceerde samenwerking van de diverse onderdelen van de set.

3. heatingFloww®:
ca.10 cm RVS antenne met RVS bevestigingspunten.
Dit product richt zich op laagfrequente straling van huishoudelijke apparatuur en draagt door interferentie met de andere
homeFloww®-producten bij aan het Floww® Veld gebruik makend van het verwarmingsnet.
4. electroFloww®:
ca.15 cm RVS antenne met rood koperen bevestigingspunten.
Dit product richt zich op laagfrequente straling van huishoudelijke apparatuur en draagt door interferentie met de andere
homeFloww®-producten bij aan het Floww® Veld gebruik makend van het elektriciteitsnet.
5. aquaFloww®:
ca. 20 cm RVS antenne met messing (geelkleurige) bevestigingspunten.
Dit product richt zich op laagfrequente straling van huishoudelijke apparatuur en draagt door interferentie met de andere
homeFloww®-producten bij aan het Floww® Veld gebruik makend van het waterleidingnet.
6. kabelbinders:
totaal 8 kabelbinders (tie-wraps); 6 stuks om de heating-, electro- en aquaFloww® te bevestigen plus 2 extra kabelbinders.

Inhoud homeFloww® set

1. bioFloww®:
houten piramide met RVS antenne van 56 cm met messing
(geelkleurige) top.
Dit product richt zich vooral op de hoogfrequente straling,
zoals straling van UMTS zendmasten, draadloze netwerken in
huis (DECT, WiFi).
2. geoFloww®:
houten piramide met RVS antenne van 66 cm met rood koperen top.
Dit product richt zich voornamelijk op geopatische straling, de
straling vanuit de aarde.

Voor vragen en opmerkingen, of om uw ervaringen met andere gebruikers uit te wisselen, kunt u contact
opnemen met Floww® International: info@floww.com of met uw stralingsdeskundige.

Bij de productie, verpakking en transport van Floww®-producten wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van milieu- en mensvriendelijke materialen.
Disclaimer
Floww®-producten zijn geen geneesmiddelen. Bij lichamelijke klachten is het raadzaam altijd contact op te nemen met uw huisarts. Gebruik Floww®-producten
slechts op de wijze zoals aangegeven op het informatiemateriaal van Floww® International. Floww® Internationaal wil geen extra gebruik van stralingsbronnen
stimuleren en wij adviseren te allen tijde stralingsbronnen bewust te gebruiken. Daarnaast verwijzen wij naar onze Algemene voorwaarden. Deze kunt u downloaden via onze website, www.floww.com, en worden op uw eerste verzoek kosteloos toegestuurd.
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Gebruiksaanwijzing homeFloww® set
Installeren

1 Plaats de bioFloww® op de grond in de hoogste kamer van uw woning. Zie afbeelding 1a.
2. Plaats de geoFloww® op de grond in de laagste kamer van uw woning. Zie afbeelding 1a.
3. Let op: de geoFloww® en de bioFloww® dienen van boven gezien schuin tegenover elkaar te staan.
De Floww® logo’s op de piramides naar elkaar toe richten. Zie afbeelding 1b.
4. Indien u woonachtig bent in een appartement dan staan de geoFloww® en de bioFloww® beiden op
de grond. Wederom schuin tegenover elkaar en met het Floww® logo op de piramides naar elkaar toe
gericht. Zie afbeelding 1b.
5. Bevestig de aquaFloww® (zie afbeelding 2 a,b), heatingFloww® (zie afbeelding 3), electroFloww® (zie
afbeelding 4), met de bijgeleverde kabelbinders. De kabelbinders gaan om de messing, koperen en
RVS dopjes. Zie hieronder.
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a. aquaFloww®; zie afbeelding 2a.
Bevestig de aquaFloww® op het waterleidingnet:
- op de binnenkomende waterleiding,
- vóór de watermeter,
- plaats zichtbaar het Floww®logo in de richting van stroming mee
- door een kabelbinder om een van de twee geelkleurige messing dopjes en de waterleiding te
doen. Trek de kabelbinder aan zodat de aquaFloww® vast aan de waterleiding komt te zitten. Doe
hierna hetzelfde met de tweede kabelbinder.
Let op: indien de binnenkomende waterleiding tot aan de watermeter korter is dan de aquaFloww® doe dan de tweede kabelbinder om de RVS antenne i.p.v. het dopje. Zie afbeelding 2b.
b. heatingFloww®; zie afbeelding 3.
Bevestig de heatingFloww® op het verwarmingsnet:
- op een willekeurige radiator,
- op de verwarmingspijp,
- onder de verwarmingsknop,
- plaats zichtbaar het Floww® logo in de richting van de stroming mee
- door een kabelbinder om een van de twee RVS dopjes en de verwarmingspijp te doen. Trek de
kabelbinder aan zodat de heatingFloww® aan de verwarmingspijp vast komt te zitten.
Doe hierna hetzelfde met de tweede kabelbinder. Plaats de heatingFloww® met het Floww® logo
naar boven in de richting van uw verwarmingscircuit.
Let op:
Vloerverwarming of hete lucht verwarming: Bevestig de heatingFloww® op de uitgaande leiding van de
verwarmingsketel. Gaskachel: Bevestig de heatingFloww® op een willekeurige plaats op de gasleiding.
c. electroFloww®; zie afbeelding 4.
Bevestig de electroFloww® op het elektriciteitsnet:
- op de binnenkomende elektrokabel,
- vóór de elektriciteitsmeter,
- plaats zichtbaar het Floww® logo in de richting van de stroming mee
- door een kabelbinder om een van de twee rood koperen dopjes en de elektrokabel te doen. Trek
de kabelbinder aan zodat de electroFloww® aan de elektrokabel vast komt te zitten. Doe hierna
hetzelfde met de tweede kabelbinder.

Andere belangrijke aanwijzingen

1. W
 ij adviseren vóór gebruik van Floww® Health Technology een Stralingsanalyse Personen. Hierbij
wordt getest of u belast bent met straling.
2. Bij stralingsbelasting adviseren wij Floww® drops om het lichaam te reinigen van straling.
3. Ontwenningsverschijnselen
- Bij sommige mensen kunnen ‘ontwenningsverschijnselen’ opspelen, zoals lichte hoofdpijn of misselijkheid. Volgens onze visie verkrijgt het lichaam niet meer in die mate de verstorende frequenties waaraan het gewend was. Ontwenningsverschijnselen treden vooral op indien het lichaam
belast is met straling. Daarom adviseren wij bij gebruik van Floww®-producten, de Floww® drops
om het lichaam te reinigen van straling.
- wij adviseren Floww® drops om eventuele verstoringen in de celstructuur, mogelijk veroorzaakt
door (niet-ioniserende) straling te harmoniseren. (dubbelop??) Mochten de klachten na enkele weken niet zijn verdwenen, neem dan contact op met Floww® International of een arts of therapeut
bij u in de buurt.
- drink de eerste twee weken voldoende (bron)water.
Volwassenen ten minste 1,5 liter water per dag. Kinderen boven 12 jaar een liter en tot 12 jaar een halve liter water per dag.
Plaats van producten
• zet de geoFloww® en de bioFloww® op een droge plaats.
• stel de geoFloww® en de bioFloww® niet bloot aan grote temperatuurwisselingen.
Gebruikerstips, garantie
Voor extra gebruikerstips, garantiebepalingen, het downloaden van de folder en gebruiksaanwijzingen van alle Floww®-producten
zie onze website www.floww.com
Voor een optimale kwaliteit adviseren wij u te kiezen voor één systeem ter bescherming en behandeling van straling. Indien
Floww® Health Technology wordt gecombineerd met andere beschermingsproducten, kan dit te kosten gaan van de werking.

