


Welke Penta Power Tags heb je nodig voor maximale 
transformatie van elektrosmog?

Rondom ons zijn zeer veel verschillende vormen en bronnen 
van straling aanwezig.

De Penta Power Tags transformeren deze straling en zetten ze om tot
ondersteunende energie. Elke Penta Power Tag heeft een specifieke
werking en de afzonderlijke tags versterken elkaar. Om alle schadelijke
straling in je woning en omgeving te transformeren is een totaalaanpak
aangewezen.

Je kan de diverse Penta Power Tags zelf combineren tot een geperso-
naliseerd systeem, op maat van je gezin en woning. 

Met het volgende stappenplan bepaal je welke Penta Power Tags je
nodig hebt, en hoeveel van elke Tag, voor een maximale transformatie
van schadelijke straling.
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vitaal, harmonisch en gezond



STAP 1:
VeRmijd zoveel mogelijk stralingsbronnen.
Lees onze tips om straling te vermijden op p. 4.

STAP 2:
Transformeer alle straling van je eiGeN apparaten.
Hiervoor zijn de Penta Power Phone Tags noodzakelijk.
Transformeer zeker ook de specifieke ZWARE STRALINGSBRONNEN in je woning:
zonnepanelen, microgolfoven, inductiefornuis en DECT-telefoons. Deze stralings-
bronnen dien je zo veel mogelijk te vermijden. Als ze toch aanwezig zijn, dien je ze
te transformeren met specifieke Penta Power Tags.

STAP 3:
Transformeer de eXTeRNe straling en verhoog de energie in huis. 
In deze stap pak je de straling aan die van buiten je woning binnenkomt. 

A.  Hiervoor zijn de volgende tags in iedere woning noodzakelijk:

1. Penta Power Home Tag
2. Penta Power 220 Tag.

B.  Heel dikwijls zijn ook de volgende tags aangewezen:

1. Penta Power Quatro Tag op raam en/of bed
2. Penta Power my Buddy in de kinderkamer.

STAP 4:
Transformeer de straling wanneer je BuiTeN je woNiNG bent.
Heel dikwijls worden we onderweg (te voet, met de fiets, auto, bus, trein, het vlieg-
tuig …) en op het werk blootgesteld aan grote stralingsbelastingen. Om die te trans-
formeren zijn de volgende Penta Power Tags bijzonder aan te raden:

A. Penta Power Pendant
B. Penta Power Gold Tag.

STAP 5:
Transformeer alle aNdeRe eNeRGeTiSCHe BelaSTiNGmet 

A. de aQwaVit® water Vitaliser en 
B. de aQwaVit® industrial Home Cleanse.

STAP 6:
Transformeer de opgebouwde STRaliNGSBallaST in je eigen energie-
systeem.
Zelfs als de stralingsbelasting in je omgeving getransformeerd is met Penta Power
Tags en AQwaVit®, kan je nog steeds stralingsballast meedragen die zit opgeslagen
in je celgeheugen. Je kan deze transformeren met CLEANSE 15 uit het DROPS 15-
gamma.

Hierna vind je gedetailleerde informatie over al deze stappen.
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1STAP 1: VeRmijd zoveel mogelijk stralingsbronnen.

Tips om straling te vermijden:

Houd zoveel mogelijk afstand van een stralingsbron.

Beperk het gebruik van draadloze toestellen (gsm, smartphone, tablet ...).
Transformeer de straling ervan met een Penta Power Phone Tag op elk 
toestel (zie stap 2).

Gebruik je gsm of smartphone verstandig:

• Bewaar hem niet in je broekzak of rechtstreeks op je lichaam.
• Als je een nummer belt, houd dan het toestel zo ver mogelijk van
je hoofd terwijl het verbinding maakt, want dan is de straling 
het sterkst.

• Gebruik zo veel mogelijk een headset (oortje) om te bellen.
• Schakel de draadloze functies (bluetooth, wifi, GPRS, 3G, 4G ...) 
uit als je ze niet gebruikt.

• Schakel je gsm ’s nachts uit of zet hem in vliegtuigmodus. Als je ’s nachts
toch bereikbaar moet zijn, leg het toestel met netwerkverbinding dan
niet op je nachtkastje en houd het uit de buurt van je hoofd.

Vermijd DECT-telefoons (draadloze telefoonset) en babyfoons in je 
woning en omgeving.

Koop draadloze toestellen met een zo laag mogelijke SAR-waarde.

Beperk ’s nachts het stralingsniveau in huis. Schakel de wifirouter uit.

Vermijd microgolfoven en inductiefornuis in je woning en omgeving. Heb je deze
toestellen toch in huis, gebruik dan Penta Power Tags om de schadelijke 
straling te transformeren (zie p. 7 voor de keuze van de tags).

• Het frequentiebereik van een microgolfoven en een gsm 
is ongeveer hetzelfde, alleen verbruikt een microgolfoven veel
meer vermogen en straalt hij dus ook veel meer uit dan een gsm. 

• Een inductiefornuis levert een zeer sterk magnetisch veld op door
een hoge frequentie en hoog vermogen. De frequentie is weliswaar
minder hoog dan die van een gsm, maar gezien het hoge vermogen
zijn er ook mogelijke schadelijke effecten.

Kinderen onder de 16 en zwangere vrouwen zijn zeer kwetsbaar voor straling.
Bescherm hen er extra tegen.

Wil je nog meer tips, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via de website: 
https://penta-power.com/contact
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2STAP 2: Transformeer alle straling van je eigen apparaten 
met Phone Tags 

Het is van het allergrootste belang om alle straling van draadloze toestellen 
in je werk- of leefomgeving, en zeker van die toestellen die je bij je draagt 

(gsm, smartphone, tablet …), direct aan de bron te ontstoren. 
Bevestig daartoe een Phone Tag op elk toestel.

wat zijn de meest voorkomende stralingsbronnen?

Gsm, smartphone, tablet, DECT (draagbare telefoon én basisstation), babyfoon
(beide toestellen van de set), wifirouter, wifiversterker, draadloze tv-distributie, lap-
top, desktopcomputer met draadloze verbinding, bluetooth-headset (oortjes), gps,
weerstation met draadloze buitenantenne, smartwatch,...

welke Phone Tags bestaan er?

Phone Tag Standaard: 

bestaat in zwart en wit, Ø 19 mm.
Te koop in de volgende verpakkingen:

•1 stuk per verpakking
•2 stuks per verpakking 
•5 stuks per verpakking
•10 stuks per verpakking (10 zwarte / 10 witte / 5 zwarte – 5 witte)

Phone Tag mini duo:

een set van twee mini Phone Tags in zwart of wit, Ø 9 mm.

Deze tags moeten altijd samen op de voor- of achterkant
van je toestel gekleefd worden. De Phone Tag Mini Duo is 
door zijn kleinere diameter heel geschikt om vooraan op een 
smartphone of een tablet met zeer dunne rand te kleven. 
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ToeSTel                                                          aaNTal ToeSTelleN iN HuiS eN GeziN

Smartphone en gsm

Tablet

Smartwatch

Bluetooth-headset (oortjes)

Gps

Weerstation met draadloze buitenantenne

ToTaal aantal Phone Tag mini duo-sets

DECT: draadloze telefoon (headset)

DECT: basisstation

Babyfoon

Wifirouter

Wifiversterker

Draadloze tv-communicatie

Powerline Communication

Laptop of desktopcomputer met draadloze verbinding

Draadloze muziekinstallatie

Draadloze printer

Draadloos alarmsysteem
(iedere draadloze component: sensor, klavier, sirene ...)

ToTaal aantal Phone Tags Standaard

Bekijk ook de Penta Power Home Kit-combinaties voor de beste koop (zie p. 19).

Bepaal hier hoeveel Phone Tags je nodig hebt
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Tip: Voor een optimale werking plaats je de Phone Tags op de voor- of achterzijde van je
smartphone of gsm zodat de tags zichtbaar zijn. Plaats ze niet op de achterkant van het
toestel als je het in een hoesje gebruikt. In dat geval mag je ze wel op het hoesje zelf kleven,
zodat je de tags blijft zien. 

Tip: gelieve eerst je toestellen te ontvetten met bv. ontsmettingsalcohol en deze te laten
opdrogen vooraleer de Phone Tag(s) erop aan te brengen.
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Transformeer specifieke zware stralingsbronnen in je woning

De volgende krachtige stralingsbronnen dien je zoveel mogelijk te vermijden. 
Als dat niet kan, dien je ze zeker met al de specifieke en
hieronder aangegeven Penta Power Tags te transformeren.

Fotovoltaïsche panelen (zonnepanelen) op woning

• Kleef extraHome Tags op de binnenzijde van het dak, onder de zone waar de 
zonnepanelen liggen. Zie p. 10 voor details over aantal en correcte plaatsing.

• Kleef een extra 220 Tag op iedere omvormer (naast de 220 Tag die standaard 
op de elektriciteitskast en tv-distributieverdeeldoos gekleefd wordt).

microgolfoven (magnetron)

• Kleef een Quatro Tag op de vier hoeken aan de buitenzijde van de deur.

• Leg een Gold Tag onder de microgolfoven.

• Kleef een 220 Tag op het toestel (bv. op de zij- of bovenkant).

inductiefornuis

• Kleef een Quatro Tag op de vier hoeken (kan ook aan de onderzijde).

• Leg een Gold Tag in de kast eronder. Ook naast het fornuis is mogelijk, maar 
houd in dat geval een voldoende minimumafstand zodat de Tags niet warm 
worden bij gebruik van het fornuis.

• Kleef een 220 Tag op de plaat (of beter aan de onderzijde van het meubel).

deCT-telefoon (draadloze telefoon)

Kleef een Penta Power Phone Tag op

• iedere draadloze telefoon 
(iedere headset).

• ieder basisstation.



3STAP 3: Transformeer de externe straling en verhoog de energie 
in huis

Wanneer de stralingsbronnen van je eigen toestellen getransformeerd zijn, 
kan je de straling aanpakken die van buitenaf komt.

Straling komt op twee manieren je woning binnen:

1.  draadloos via dak, muren, vensters: 
A.  Minstens één Home Tag is nodig in iedere woning.
B.  Quatro Tag onder bed(den) nodig + eventueel op andere plaatsen 
volgens noodzaak.

C.  Eventueel My Buddy nodig voor de kinderkamer.

2.  Via het elektriciteitsnet en tv-distributie: 
A.  Minstens één 220 Tag is nodig in iedere woning.
B.  Op de verdeeldoos/dozen van de tv-distributie

Home Tag: noodzakelijk in iedere woning

aantal Home Tags nodig voor je huis

Afhankelijk van de grootte van de woning en het type dak
(zadeldak of plat, bv. in een appartement) heb je één of 
meerdere Home Tags nodig.

8

3A

de Home Tag genereert een werkingsgebied in een
kegelvorm met een hoek van ongeveer 145°. de werking van de Home Tag
gaat door vloeren, wanden, plafonds ... heen. Hoe hoger in de woning je de
Home Tag hangt, hoe groter de kegel en dus het werkingsgebied wordt. 

In de illustraties hierna zie je het verschil in werkingsgebied tussen een
Home Tag op het plafond van een gelijkvloerse verdieping en een Home Tag
in de nok van het dak.



ideale plaatsing: centraal in de nok

De ideale plaatsing van de Home Tag is perfect horizontaal in de nok. Zo wordt de
hele woning behandeld. Als je de Home Tag schuin hangt, valt een deel van het werk-
ingsgebied buiten het huis en wordt een deel van het huis niet behandeld. Enkel bij
een schuin dak met zonnepanelen mogen de extra Home Tags schuin worden
geplaatst (zie verder).

De Home Tag moet zo centraal mogelijk gehangen worden, tenzij het huis een niet-
rechthoekige vorm heeft of relatief groot is. In dat laatste geval hang je er beter
twee (of meer), gelijk verdeeld over de volledige oppervlakte.

9

appartement of woning met plat dak

Bij appartementen of woningen met een plat dak is het onvermijdelijk dat de Home
Tag slechts een beperkt deel van de woning bereikt. In deze gevallen dien je meestal
twee (of meer) Home Tags te plaatsen zodat de hele woonoppervlakte behandeld
wordt.
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Bij een plat dak plaats je de
Home Tags horizontaal. In dat
geval heb je geen centrale
Home Tag meer nodig, omdat
de Home Tags onder de PV-
zone al de hele oppervlakte
van het huis bedekken.

Bij een schuin dak plaats je de
extra Home Tags schuin op de
binnenkant van het dak, onder
de PV-zone. In dit geval heb je
wel nog een centrale Home Tag
nodig, die zo hoog mogelijk
horizontaal wordt geplaatst,
liefst in de nok van het dak.

dak met zonnepanelen: extra Home Tags

Wanneer er zonnepanelen (PV-panelen) op het dak liggen, zijn er nog bijkomende
Home Tags nodig om de zware elektromagnetische belasting van deze panelen te
transformeren. Het aantal is afhankelijk van de oppervlakte en de vorm waarin de
zonnepanelen gelegd zijn. Doorgaans heb je twee tot vier extra Home Tags nodig
voor een volledig dak met PV-panelen.

Plaats de extra Home Tags mooi verdeeld direct onder de PV-panelen, langs de 
binnenzijde van het dak.

Twijfel je over hoeveel Home Tags je exact nodig hebt voor jouw woning? 
Vraag gerust advies aan je Penta Power-verdeler of stuur een mail met foto’s of een plan
van je woning naar info@penta-power.com. We helpen je graag verder.



11

Hoe plaatsen?

Plaats de Penta Power Home Tag

• zo centraal mogelijk in je woning
• altijd horizontaal (behalve de extraHome Tags onder een schuin dak
met PV-panelen)
• op de hoogst mogelijke plaats
• met de tekening naar beneden.

Versies en formaten

De Home Tag bestaat in zwart en wit, Ø 168 mm. Je kan ook een vierkante plaat in
plexiglas (188 x 188 mm) met vier voorgeboorde gaten bijbestellen om de Home
Tag op te kleven. Je kan deze plexiglasplaat bv. op een balk op zolder vastschroeven
of (tijdelijk) vastkleven aan het plafond in een huurhuis. Zo kan je de Home Tags
meenemen wanneer je verhuist.

Bepaal hier hoeveel Home Tags je nodig hebt

ToePaSSiNG                                                                                              aaNTal 

Aantal Home Tags nodig voor transformatie van

straling van buitenaf

Aantal extra Home Tags nodig voor de transformatie

van PV-panelen

ToTaal aantal Home Tags

Aantal plexiglasplaten nodig

Bekijk ook de Penta Power Home Kit-combinaties voor de beste koop (zie p. 19).
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Quatro Tag

De Quatro Tag bestaat uit vier identieke tags 
(Ø 19 mm per tag), die altijd in hetzelfde vlak 
gekleefd moeten worden.

Opgelet: uiterlijk zien de vier Tags die samen 
de Quatro Tag vormen er hetzelfde uit als de 
witte Phone Tags. Ze zijn echter heel anders 
geprogrammeerd. Daarom moeten de vier Tags die 
samen de Quatro Tag vormen altijd samen in hetzelfde vlak 
gekleefd worden en mogen ze niet apart gebruikt worden.

Toepassingen

Je kan de Penta Power Quatro Tag onder meer op de volgende plekken gebruiken:

• Je bed. We liggen 6 tot 8 uur per dag in bed en zijn dan uiterst gevoelig
voor straling. Daarom is het ten zeerste aanbevolen om onder elk bed 
op de vier hoeken een Quatro Tag aan te brengen. 

• Een raam of deurwaarlangs elektrostraling binnenkomt, bv. wanneer 
je door dit raam (in de verte) een hoogspanningslijn ziet lopen of een 
zendmast ziet staan. Ook uiterst aangeraden wanneer er een hoog-
spanningshuisje in de buurt van je woning staat of wanneer er 
ondergrondse hoogspanningsleidingen in de straat passeren.

3B

Quatro Tag is noodzakelijk onder ieder bed!
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220 Tag: noodzakelijk in iedere woning.

Transformeert het elektriciteitsnet 

Op het elektriciteitsnet worden veel hoogfrequente signalen
meegestuurd. De Power Line Communication (PLC)-signalen sturen
de lantaarnpalen, onze dag/nachtstroommeters, ‘slimme meters’ ... Ook onze
eigen LED verlichting produceert  hoogfrequente stralingen. 

De Penta Power 220 Tag (Ø 34 mm) transformeert deze hoogfrequente straling op
het elektriciteitsnet in huis door middel van passieve kwantumtechnologie.

Toepassingen

1/ Plaats de Penta Power 220 Tag op je elektriciteitskast. Kies de mogelijkheid die
voor jou het beste past, in deze volgorde van prioriteit:

• de verzegelde kast waar de hoofdkabel aankomt;

• de meterkast (zorg dat de stroommeters leesbaar blijven);

• de zekeringkast.

In een appartementsgebouw plaats je de 220 Tag 
aan de buiten- of binnenkant van de deur van 
de zekeringkast in je appartement.

2/ Kleef een extra 220 Tag op iedere omvormer 
van je fotovoltaïsche panelen (zonnepanelen).

3/ Kleef een extra 220 Tag op de verdeeldoos waar 
de coaxkabel van de tv-distributie in aankomt.

4/ Kleef een extra 220 Tag op iedere slimme
meter (zowel gas, water als elektriciteit). 

Bepaal hier hoeveel 220 Tags je nodig hebt

Bekijk ook de Penta Power Home Kit-combinaties voor de beste koop (zie p. 19).

ToePaSSiNG                                                                                              aaNTal 

Aantal meterkasten elektriciteit

Aantal omvormers PV-installatie

Aantal verdeeldozen tv-distributie

Aantal slimme meters

ToTaal aantal 220 Tags

3D
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4STAP 4: Transformeer de straling wanneer je buiten je woning bent

Als je overal binnenshuis de nodige Penta Power Tags geplaatst hebt, is de straling
in je leef- en/of werkomgeving getransformeerd.

Maar we komen natuurlijk ook buiten in ruimten waar stralingsbronnen aanwezig
zijn. Heel dikwijls worden we onderweg (te voet, met de fiets, auto, bus, trein, het
vliegtuig …), op het werk, op vakantie… blootgesteld aan grote stralingsbelastingen.

Daarvoor zijn de volgende Penta Power Tags bijzonder aan te raden:

1.  Penta Power Pendant

2.  Penta Power Gold Tag

Pendant: versterkt je persoonlijke energie

Deze energetische hanger bevat passieve 
kwantumtechnologie en werkt op twee vlakken:

• Hij transformeert de mogelijke schadelijke 
componenten van straling en stress.

• Hij versterkt je persoonlijk energieveld op een subtiele manier.

De Penta Power Pendant is in drie kleuren beschikbaar en is strikt persoonlijk te
gebruiken. Het kan daarom nuttig zijn dat twee partners elk een Pendant in een ver-
schillende kleur kopen, zodat er geen verwarring mogelijk is.

Het is aanbevolen de Penta Power Pendant ’s nachts af te leggen en buiten de
slaapkamer te houden. dit verhoogt het zelfherstellende vermogen van het
lichaam.

4A
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Toepassingen

• Te dragen aan een halsketting of als sleutelhanger.

Heb je allergische reacties tegen metaal? Pas dan de nodige voorzorgsmaatregelen toe.

Versies

De Penta Power Pendant bestaat in drie kleuren: 
zwart, wit en goud.
De werking van de drie versies is identiek.

Bepaal hier hoeveel Pendants je nodig hebt

PeNdaNT aaNTal 

Aantal personen in het gezin

ToTaal aantal Pendants

Bekijk ook de Penta Power Home Kit-combinaties voor de beste koop (zie p. 19).
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Bepaal hier hoeveel Gold Tags je nodig hebt

Bekijk ook de Penta Power Home Kit-combinaties voor de beste koop (zie p. 19).

Gold Tag: verhoogt het energetisch veld
in de ruimte rondom je

Deze gouden steun is zeer gemakkelijk mee te nemen. 
wat de Penta Power Home Tag doet voor je hele huis, 
dat doet de Penta Power Gold Tag in de ruimte rondom je, waar je ook bent.
De Penta Power Gold Tag heeft een stevige ondergrond, Ø 137 mm. 
Je kan hem indien nodig met de hand afwassen.

Toepassingen

1.  Op verplaatsing

Neem de Penta Power Gold Tag mee in je tas of bagage: 
in de wagen, op het openbaar vervoer, op reis, naar het werk … Leg hem op een
tafel, bureau, nachtkastje, in de kinderkamer, in de koelkast … Hij start dadelijk met
zijn positieve uitstraling. 

De Gold Tag is complementair aan de Penta Power Pendant. Het is zeker aan te
raden de Gold Tag mee te nemen op reis, om samen met de DROPS 15 AURA SPRAY
de energetische belasting in de hotelkamer(s) te transformeren en de harmonie ter
plaatse sterk te verhogen.

2.  Voor het energetisch opladen van voeding en drank

Plaats een kan water, fruit of andere voedingsmiddelen 
op de Penta Power Gold Tag. Je kan er ook bevroren 
producten op laten ontdooien. 

Opgepast: plaats geen warme voorwerpen op de Gold Tag.
De Gold Tag is complementair aan de Penta Power Home Tag.

Gold TaG aaNTal 

Voor verplaatsingen buitenshuis:
aantal personen in het gezin

Voor gebruik binnenshuis 
(om voedsel & drank op te laden, om in de 
koelkast of op een bureau te leggen ...)

ToTaal aantal Gold Tags

4B



5STAP 5: Transformeer alle andere energetische belasting met de
aQwaVit® water Vitaliser en de aQwaVit® industrial
Home Cleanse

De AQwaVit® Water Vitaliser transformeert water en maakt het vitaal, zacht en
lekker. Bovendien worden de waterleidingen in huis als het ware energetische 
antennes. Hierdoor verhogen het energetische veld en de vitaliteit van je woning.

Door in een vitalere omgeving te leven ervaar je meer rust en harmonie en ben je
beter opgewassen tegen verschillende bronnen van stress, zoals e-smog en
geopathische stress. je voelt het verschil in lichaam en geest!

als aanvulling op de aQwaVit® water Vitaliser is het tijdelijke gebruik van de
aQwaVit® industrial Home Cleanse aangewezen.Dit is een toestel dat werkt volgens
de principes van de kwantumfysica. In combinatie met zeer specifieke computer-
programma’s transformeert het op korte tijd (zes weken) intensief alle belastende
energieën tot harmonische en ondersteunende energieën.

Het toestel is heel eenvoudig in gebruik: je zet het ergens in je woning of zaak, steekt
de stekker in een stopcontact en het toestel begint met de Home Cleanse-cyclus.
Tijdens deze cyclus, die uit een aantal grote blokken bestaat, worden zeer veel 
verschillende programma’s voor de energetische zuivering van de ruimte na elkaar
gedraaid.

Na afloop van de Home Cleanse-cyclus zijn alle belastende energieën (zowel
geopathisch als metafysisch van aard) getransformeerd. Alle energetische belastingen,
hoe zwaar ook, zijn omgevormd tot ondersteunende energieën. Je voelt de rust,
vrede en harmonie in de gezuiverde ruimte. De AQwaVit® Water Vitaliser, die na
het beëindigen van de Home Cleanse-cyclus op de waterleiding blijft staan, zorgt
ervoor dat de omgeving opgeruimd blijft zolang het toestel actief is. 

17
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6STAP 6: Transformeer de opgebouwde STRaliNGSBallaST in 
je eigen energiesysteem

Zelfs als je alle stralingsbelasting in je omgeving getransformeerd hebt met 
Penta Power Tags en AQwaVit®, kan je nog steeds stralingsballast meedragen 
die in je energiesysteem zit opgeslagen.

• Stralingsbelasting geeft weer hoe zwaar je gemiddeld belast wordt door straling.
Deze belasting wordt hoofdzakelijk bepaald door:

1.  je gevoeligheid voor straling van (draadloze) technologie;
2.  de mate waarin je hieraan blootgesteld wordt.

• Door (langdurige) stralingsbelasting bouw je een (hoge) stralingsballast op. 
Dit geeft weer in hoeverre je de straling waaraan je nu en in het verleden bent
blootgesteld, in je systeem (o.a. in het celgeheugen) hebt opgeslagen. Zelfs als 
de stralingsbron er niet is of getransformeerd is, ervaar je negatieve effecten 
van de straling.
Stralingsballast kunnen we vergelijken met een (zware) rugzak die we altijd 
dragen. Oorspronkelijk liepen we allemaal rond met een lege rugzak en konden
we heel gemakkelijk bewegen. Door stralingsbelasting werd er nu en dan een
zware steen in onze rugzak gegooid. Daardoor gaat het lopen steeds trager en
worden we vlugger moe. Zelfs bij afwezigheid van straling of in perfect getrans-
formeerde omstandigheden moeten we die rugzak nog steeds meedragen.

Hoe transformeer je stralingsballast?

1.  Door blootstelling aan stralingsbronnen
te vermijden (Stap 1).

2.  Door de resterende straling te transformeren 
en je energieveld te verhogen met 
Penta Power en AQwaVit® (Stap 2-5).

3.  Door CLEANSE 15 uit het gamma DROPS 15 in te nemen. 
Deze energetische druppels kunnen je ondersteunen bij 
de eliminatie van stralingsballast uit het celgeheugen.

Bepaal hier hoeveel flesjes CleaNSe 15 je nodig hebt

CleaNSe 15 aaNTal 

Aantal personen in het gezin

ToTaal aantal flesjes CleaNSe 15

www.drops15.com
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Penta Power Home Kits:
korting bij aankoop van verschillende Penta Power Tags

De Penta Power Home Kits zijn drie standaardcombinaties van verschillende Penta
Power Tags. Deze combinaties vormen in de praktijk een mooie synergie. Bovendien
krijg je met de Home Kits een aanzienlijke korting in vergelijking met de afzonder-
lijke producten. Ze zijn dus de goedkoopste oplossing als je meerdere specifieke
Penta Power Tags wil kopen.

In elke combinatie kan je kiezen uit de verschillende kleuren van de
• Penta Power Phone Tag (wit of zwart) 
• Penta Power Home Tag (wit of zwart) 
• en/of Penta Power Pendant (wit, zwart of goud).

Home Kit Basic

De Home Kit Basic bestaat uit:
• 1 Penta Power Home Tag
• 10 Penta Power Phone Tags Standaard.

oF 5 Phone Tags Standaard + 2 sets Phone Tag Mini Duo.

Home Kit medium

De Home Kit Medium bestaat uit:
• 1 Penta Power Home Tag
• 10 Penta Power Phone Tags Standaard

oF 5 Phone Tags Standaard + 2 sets Phone Tag Mini Duo
• 1 Penta Power 220 Tag.

Home Kit large

De Home Kit Large bestaat uit:
• 1 Penta Power Home Tag
• 10 Penta Power Phone Tags Standaard

oF 5 Phone Tags Standaard + 2 sets Phone Tag Mini Duo
• 1 Penta Power 220 Tag
• 2 Penta Power Pendants.

oF 1 Penta Power Gold Tag.

Meer informatie over de Penta Power Home Kits vind je op:
https://penta-power.com/penta-power-home-kit-combinaties.



Disclaimer: Deze producten zijn niet bedoeld om ziekten of aandoeningen te behandelen, te genezen,
te verlichten of te voorkomen. Raadpleeg bij gezondheidsproblemen steeds je arts. 

AQwaTech BV

Bevrijdingsweg 18 - B-8480 Bekegem
Tel. +32 (0)50 69 02 45
www.penta-power.com
info@penta-power.com

www.facebook.com/PentaPowerTags
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