
 
Disclaimer - Floww®-products are not medicines. If you have physical complaints it is always advisable to contact your doctor. Floww®-products should only be used as 
indicated in the information material supplied by Floww®. Because the long-term effects of wireless technology are unknown, Floww®  recommends you to reduce 
exposure where possible out of precaution. In addition, we refer to our general terms and conditions. These can be downloaded from our website, www.floww.com. 
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Making Tech Organic 

Bedankt voor de aankoop van de Floww Station®. De Floww Station® 
is een lichte en makkelijk te vervoeren alles-in-een-toren. Deze is 
speciaal ontwikkeld ter ondersteuning en behoud van de natuurlijke 
energie van je kantoor, hotelkamer, vakantiehuis en natuurlijk ook je 
eigen huis. In onze producten maken we slim gebruik van de 
aanwezige elektromagnetische velden (EMV) als een bron van energie 
om zo een veld te creëren met frequenties die zich ook in de natuur 
bevinden. Dit nieuwe veld is meer organisch - ‘organic’ van aard en 
beter afgestemd op jou. Als je de Floww Station® in je omgeving staat, 
voel je jezelf beter in een draadloze omgeving. Daarnaast heb je 
volledig profijt van je apparaten de hele dag door, terwijl je vitaliteit 
wordt ondersteund. 
 

Duurzaam 

Er zijn geen batterijen of andere hulpbronnen nodig voor het gebruik 
van Floww. Floww is duurzaam voor mens en planeet.  
Gebruikers  bevestigen dat deze gepatenteerde Floww Health 
Technology het behoud van rust en vitaliteit in het lichaam bevordert. 
Dankzij het Floww® Veld merken gebruikers vaak een toename van 
hun energie zodra zij een Floww®-product gaan gebruiken.  
 

Product specificaties Floww Station®   

Afmeting : 20cm x 20cm x 41cm 
Gewicht: 2kg 
Materiaal: Kunststof  
Kleur: Antraciet 

 

Bereik van de Floww Station®   

De Floww Station® heeft een bereik van ongeveer 12 meter. Het 
Floww veld komt tot stand om de Floww Station® heen.  
 

Gebruiksaanwijzing Floww Station®   

• Je plaatst de Floww Station® op 2 tot 6 meter afstand van je 
werkplek, hotelbed, campingbed of de plek in je huis waar je vaak 
bent. Je kan deze ook plaatsen in de huiskamer of op de verdieping 
waar je kinderen slapen. Je kunt ook meerdere Floww Stations® 
gebruiken voor grotere oppervlaktes.   
• Sommige mensen zijn wat meer gevoelig dan anderen. Kies de 
afstand van de Floww Station® die bij je past.  

 

Wetenschappelijk Onderzoek  

Over de jaren heen hebben we een research portfolio opgebouwd.  

 Dit betreft zowel eigen onderzoek als dat van   
externe partijen naar de effectiviteit van Floww producten. Zie 
bijvoorbeeld onder https://floww.com/onderzoeken/. Bent u 
onderzoeker en wilt u onderzoek doen naar Floww? Stuur dan 
een mail naar: info@floww.com.  

 

De Techniek van Floww® is gebaseerd op  

drie principes:  

 

1) Energy Harvesting - Net zoals zonnepanelen maken 

Floww producten slim gebruik van al aanwezige 
elektromagnetische velden (EMV). Daardoor heeft Floww geen 
batterijen of elektriciteit nodig. Een ander voordeel van Floww is 
dat naarmate het elektromagnetische veld in kracht toeneemt, 
het natuurlijke veld evenredig toeneemt.  

2) Biomimicry -De wetenschap Biomimicry streeft ernaar 

de intelligentie van de natuur na te bootsen in ontwerp en 
ontwikkeling van producten, systemen en processen. Zo doet 
Floww de natuur na op het niveau van elektromagnetisme. Je 
telefoon wordt dan een bron van natuurlijke energie en is beter 
afgestemd op jou.  

3) Making tech organic - Door de combinatie van Energy 

Harvesting met Biomimicry maken we Tech Organic. Mensen, 
dieren en planten functioneren beter in de natuur. In onze Floww 
producten hebben we techniek (gepatenteerde elektrische 
applicaties) samen gebracht met organische frequenties zoals de 
Schumann frequenties. Op deze manier heb je meer plezier van 
je laptop, mobiel en van andere technologische ontwikkelingen.  
 
Bij de productie en verpakking van Floww®-producten wordt 
zoveel mogelijk gebruik gemaakt van milieu-, en mensvriendelijke 
materialen. 

 

Gebruikerstips en garantie  

Voor extra gebruikerstips, garantiebepalingen en 
gebruiksaanwijzingen van alle Floww®-producten, zie 
www.floww.com. Belangrijk: Floww®-producten zijn geen 
geneesmiddelen. Bij lichamelijke klachten is het raadzaam altijd 
contact op te nemen met de huisarts. 
 
Ontwenningsverschijnselen 

Als u nog niet eerder Floww® producten heeft gebruikt en net 
begint met het gebruik van de Floww Station® kunnen 
ontwenningsverschijnselen optreden, zoals lichte hoofdpijn en/of 
misselijkheid. Om eventuele ontwenningsverschijnselen tegen te 
gaan adviseren wij de eerste twee weken voldoende (bron)water 
te drinken: volwassenen ten minste 1,5 liter per dag, kinderen 
boven 12 jaar een liter en kinderen tot 12 jaar een halve liter per 
dag. Mochten ontwenningsverschijnselen na een of twee weken 
niet zijn afgenomen dan kunt u altijd contact met ons opnemen 
via info@floww.com of via de therapeut door wie u het Floww® 
product heeft aangeschaft.  
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