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Vår kropp består till stor del av vatten och den styrs av bioelektriska impulser från bland annat
hjärtat. Elektromagnetisk strålning från master, mobiltelefoner och WiFi, så kallad elektrosmog, kan
störa dessa naturliga impulser genom att strålningen tränger in i kroppen och in i cellerna. Cellernas
avgiftning hämmas och gifter börjar ansamlas. VIVOBASE-produkterna skyddar mot elektrosmog
genom att skapa ett naturligt fält som skyddar cellerna och kan därför användas säkert.
Elektrosmog stör transporten av vattenmolekyler genom cellmembranet och avgiftningen påverkas
negativt. Tack vare det speciella fält som VIVOBASE-produkterna skapar, hindras vattenmolekyler i
kroppen från att följa elektromagnetisk strålning med hög och låg frekvens. Fältet från VIVOBASE
liknar befintliga naturliga fält, som till exempel att du går barfota utomhus, och bidrar till att du blir
grundad. Cellerna i kroppen kan då åter absorbera tillräckligt med vatten och den skadliga effekten
av elektrosmog reduceras kraftigt. Följaktligen kan alla levande varelser bibehålla sin hälsa trots att
de utsätts för elektromagnetisk strålning.

Med elektromagnetisk strålning molekylen har fel polaritet, och följaktligen är porten
stängd

Utan elektromagnetisk strålning Cellmembranen öppnas för en perfekt polariserad
molekyl

Vattenmolekyl utsatt för elektromagnetisk strålning
utan VIVOBASE

Vattenmolekyl utsatt för elektromagnetisk strålning
med VIVOBASE

VIVOBASE är anpassade för 5G

VIVOBASE produkter

VIVOBASE HOME
Denna enhet kopplas direkt in i ett eluttag och har en räckvidd
på 30 m åt alla håll, även genom golv och väggar och täcker
förmodligen hela ditt hus eller lägenhet.
Storlek: ca 11 cm i diameter
Pris: 3495 kr

VIVOBASE MOBILE
Att bära i fickan eller väskan. Har en räckvidd på ca 1,5 m.
Laddas med USB och mikro-USB, laddare medföljer. Har ett
skyddande silikonskal i färgerna gul, grön, grå, rosa eller svart.
Storlek: 71 x 18 x 7 mm
Pris: 1995 kr

VIVOBASE CAR
En enhet att ha i bilen där det blir väldigt hög koncentration
av elektromagnetisk strålning, dels från bilens eget elsystem
samt från passagerarnas mobiltelefoner. Den kopplas med
USB eller till bilens cigarettuttag.
Storlek: 85 x 55 x 15 mm
Pris: 2995 kr

VIVOBASE CORPORATE
Denna enhet är avsedd för större företag, hotell och
kontorskomplex etc. Den installeras av etablerad ingenjör.
Pris: enligt offert

VIVOBASE ANIMAL
En enhet att installera i stall, ladugårdar, farmer och
djurparker.
Storlek: 120 x 89 mm
Pris: 4495 kr

Jochen Seipel, en tysk elektroteknisk ingenjör och en mycket erfaren läkare vid namn Dr Siegfried
Rilling, grundade år 2010 Institute Dr Rilling, där VIVOBASE ingår. De tog tillsammans fram dessa
strålskydd för alla levande organismers överlevnad. Idag driver Jochen och hans bror Jürgen Seipel,
som även han är en erfaren teknisk konsult, företaget vidare.
Dr Seigfried Rilling,









grundare av laboratoriet Dr. Bayer i Stuttgart samt
Ozone Oxygen Therapy
uppfinnare och forskare av Biotonometry® och Biotonometers®
hedersmedlem i Tyska onkologiska sällskapet
välkänd giftfri cancerläkare
specialist inom radiologi
allmänläkare sedan 1971
homeopatisk läkare med egen praktik sedan 1998

Dr Seigfried Rilling dog 2014 i en ålder av 93 år.

Jochen Seipel,
Dipl. Ing Electrical engineering & Building technology, University of Applied
Sciences Wuerth FH Kuenzelsau, VIVOBASE General Manager & Developer
Förutom VIVOBASE är Jochen också chef för Institutet Dr. Rilling GmbH där
han och Dr Rilling tillsammans utvecklade terapeutiska och medicinska
mätanordningar för till exempel det vegetativa nervsystemet (BioScan,
Biotonometer, Vegetbalance, Vegetmed, Vegetharmony) men även enheter
för att förstöra svamp, bakterier och virus i människokroppen med hjälp av
frekvenser. Innan Jochen startade sin egen verksamhet har han under lång tid jobbat som
teknikledare bland annat för Dr Foerster GmbH.

Jürgen Seipel,
är en mycket erfaren försäljnings- och teknisk expert inom IT.
Under de senaste 30 åren har han framgångsrikt arbetat i hela Europa,
Mellanöstern och Afrika inom olika ledande internationella företag som CISCO,
IBM, NetApp, Juniper och Brocade.
På grund av sin djupa kunskap om strålningen från datorer och trådlösa
nätverk och deras inverkan på levande organismer, startade han tillsammans
med sin bror företaget VIVOBASE GmbH, med huvudkontor i Tyskland, för att
fokusera på skydd för människor, djur och växter mot det snabbt växande hotet från
elektromagnetisk strålning.
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