
 
Wij hanteren vaste verkoopprijzen Verkoopprijs Incl BTW 

 

Losse MasterTune 

 

€ 10,00 

  

MasterTune Set (3): 2x A - 1x B   

 

€ 30,00 

 

MasterTune EHBO Set 

5x      

Met de  MasterTune Sets 14, 30, 31, 26, 36. 
Bij een bestelling van de EHBO Set krijgt u een gratis zilverkleurige  
hanger met Ketting.  

€ 150,00 

Accessoires - de hangers en armbandjes worden geleverd zonder MasterTune 
Hanger: zilver - goud - rosé goud  

 

€ 10,00 

  
Hanger: zilver - goud - rosé goud met strass steentjes 

 

€ 12,50 

  
Cadeauzakje 

 

€ 1,00 



RVS Ketting balletjes 55, 60, 65, 70, 75, 80 CM  

 

€ 4,50   – 55 CM 
€ 5,00   – 60 CM 
€ 5,50   – 65 CM 
€ 6,00   – 70 CM 
€ 6,50   – 75 CM 
€ 7,00   – 80 CM 

  
Ketting balletjes 55, 60, 65, 70, 75 en 80 CM 
RVS - verzilverd of verguld. 
Goud, goud met zilver, rosé goud, rosé goud met zilver 

  
 

€ 7,50   – 55 CM 
€ 8,00   – 60 CM 
€ 8,50   – 65 CM 
€ 9,00   – 70 CM 
€ 9,50   – 75 CM 
€ 10,00 – 80 CM 

  
Hanger RVS 

 
 

€ 2,00 

  
Hanger RVS met speld 

 

€ 2,00 

  
Hanger RVS met zwart waxkoord 

 

€ 4,00 

  
Speld 

 

€ 2,00 

  
Set van 2 armbandjes  

 

€ 15,00 

 



 

 

Accessoires 
Onze hangers en kettingen zijn gemaakt van stainless steel, verzilverd of verguld en bevatten geen 
nikkel. Wij hebben geprobeerd de kleuren zo goed mogelijk weer te geven, maar op de foto’s kunnen de 
kleuren iets afwijken van het originele product. 

De kettingen bevatten een trillingsfrequentie, om de lasten die men op de nek en schouders draagt te 
ontbinden, waardoor nek- en schouderklachten kunnen verbeteren. 

De ketting kan, door de werking van de ketting om de lasten die men op de nek en schouders draagt en 
door de zuurgraad van de huid, verkleuren. Dit kan worden voorkomen door een eigen gouden ketting te 
gebruiken, deze ketting bezit dan echter niet de trilling om de lasten te verlichten. 

Zelfs de MasterTune die niet op de huid gedragen wordt zal door zijn werking van kleur kunnen 
veranderen. Dit is de uitwerking van de MasterTune, die heel hard aan het werk is om de mens en de 
systemen in het lichaam te ondersteunen, dit maakt voor de werking van de MasterTune niet uit. 

 

MasterTune® 

www.mastertune.nl 
info@mastertune.nl 

Abdis Badelogehof 8 
2455NX Den Haag 

06 – 15659894 

 

 


