Gebruiksaanwijzing
Een lichaamseigen en
-vriendelijke detox

abdomen
care

Ingrediënten voor dit uniek productieproces:
Water (98,92%), Hypochloride (<0,0125%), Natriumchloride (0,065%)
en Magnesium sulfaat (1,00%)
Nutritionele informatie:
Energie: 0 kJ / 0 kcal – Vet < 0,1 g of waarvan verzadigd: 0 g
Koolhydraten: < 0,1 g of waarvan suikers: 0 g – Eiwitten < 0,1 g: Zout
0,324 g
Inhoud: 1000 ml

RedoxForte Abdomen Care is
lichaamseigen en 100% veilig

Toepassing:
Een lichaamseigen en -vriendelijke detox voor de darmen
• Zuivering van de darmen
• Verwijdering van aanwezige aanslag en afvalstoffen
• Herstellen van energieniveau
• Bevordering opname van voedingsstoffen
• In het algemeen bij darminfecties en -ziektes
Resultaat
• Betere spijsvertering
• Betere stoelgang
• Efficientere stofwisseling
• Optimale verbranding
Instructies:
• Gedurende 10 dagen 100 ml per dag onverdund ‘s ochtends op
nuchtere maag
• Na 20 minuten mag je eten
• Daarna 3 tot 5 dagen pauze en vervolgens herhalen gedurende 10
dagen

Redox 700+ & pH 7
De waarde bij REDOX of REDuctie OXidanten geeft de zuiverheid van water, het vermogen
om vervuiling af te breken en een indicatie van het opgeloste zuurstofniveau in het water
weer. De redox wordt gemeten in mV (milliVolt) en varieert van -180mV tot +1100mV.
Wij richten ons enkel op positieve redoxwaardes waarin de waarde 600+ tot 800+
bij de categorie “waterdesinfectie” behoort. Enkel water uit deze categorie inactiveert
ziekteverwekkende organismen.
Redox 700+ is voor ons lichaam de beste waarde!

Belangrijk:
• Voor een volledige kuur heb je 2 flessen RedoxForte Abdomen Care
nodig
• Na openen 6 maanden houdbaar
• Buiten bereik van kinderen bewaren
• Niet gebruiken in combinatie met kunstmatige zoetstoffen of cortisonen
• Niet aangewezen voor zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding
geven
Goed om te weten:
• Niet rechtstreeks van de fles drinken
• Hoeft niet gekoeld bewaard te worden

Bijkomend is de pH-waarde (zuurtegraad) ook van groot belang. Deze waarde ligt tussen
0 en 14, waarbij waarde 7 neutraal is.
Samengevat
Redox van 700+ in combinatie met een pH van 7 is lichaamseigen en noodzakelijk voor
de perfecte werking van ons lichaam. Het redoxwater creeërt kortsluiting met negatief
geladen, ziekmakende cellen in het lichaam, waardoor die slechte cellen geïnactiveerd
worden met als gevolg dat je meer energie krijgt en jouw weerstand verhoogt.
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