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Kleurenbrillen
Bijna 80 procent van alle indrukken bereiken onze hersenen via de
ogen. Het oog neemt kleur en licht waar en de hersenen verwerken die
informatie.

Chakra set met 7 losse brillen
De kleuren zijn: rood, oranje, geel,
groen, turqoise, indigo, violet

Iedere kleur brengt zijn eigen specifieke informatie mee. Elke kleur
raakt een andere laag en geeft een andere boodschap.
Via de ogen kunnen we daarom kleuren snel en effectief therapeutisch
inzetten.
Kleurenbrillen zijn gemakkelijk in het gebruik – twee keer 15 minuten
per dag is voldoende om lichaam en geest te harmoniseren.
De verschillende kleuren raken alle organen en functies van het
lichaam.

Zie voor de overige sets www.kleurenpunctuur.nl/webshop

De kleurfilters van de optiCOLOR brillen zijn exact afgestemd en
daardoor zeer efficiënt. De brillen zelf zijn licht en comfortabel in het
gebruik.
Er zijn ook speciale computerbrillen die bescherming geven tegen de
straling en flikkering van beeldschermen en tl-verlichting.
Model Clip-On kan over een gewone bril worden gedragen.

Technische gegevens: 100% UVA- en UVB-filter. Breukbestendig montuur en glazen.

ALLEEN gele glazen tijdens het autorijden. De ENERGIEBRILLEN voldoen aan de EGrichtlijn 89/868/EEG, overeenkomstig Norm Pr-EN-1836-1997.
Alle prijzen incl. 21% BTW.
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De optiCOLOR kleurenbrillen worden geleverd als montuur met
verwisselbare glazen.
Bestellen kan via de webshop van www.kleurenpunctuur.nl
Verzendkosten worden in rekening gebracht.

Rood = Kracht

Indigo = Innerlijke vrede

Daadkracht, wil, energie,
uithoudingsvermogen.
Ook bij reumatische klachten.

Geeft innerlijke ruimte en
ontspanning. Kalmeert en brengt
evenwicht. Ook behulpzaam bij
koorts en zenuwontstekingen.

Oranje = Levensvreugde
Vitaliteit en levenslust.
Ook bij depressie of hormonale
storingen.

Geel = Helderheid
Verbetert concentratie bij leren,
computerwerk en autorijden.
Geeft motivatie en stimulans.
Ook bij het sporten.

Groen = Harmonie

Computer beschermbrillen
Voor wie veel achter de computer
werkt en vermoeide ogen krijgt.
Computerbril P 1 Office of Office
Light
Computerbril Office of Office
Light
Als Clip-On

Geeft ontspanning, evenwicht,
regeneratie en rust aan de ogen.
Bevordert de stofwisseling.

Turquoise = Helder inzicht
Bevordert heldere communicatie,
activeert het onderbewuste.
Helpt bij allergie, hooikoorts en
ontstekingen.

Violet = Meditatie
Geeft inspiratie, helpt om naar
binnen te gaan. Bevordert de
spiritualiteit en intuïtief gevoel.

Kindercomputerbril

