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inner care

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!

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. 

Ingrediënten voor dit uniek productieproces:
Water (99,70%), Hypochloride (<0,05%), Natriumchloride (0,26%)

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

Toepassing:
Redox signaleringsmoleculen zijn lichaamseigen en
cruciaal voor alle levende cellen:
•  Ze verhogen de celenergie en prestaties
•  Ze stimuleren het herstel- en vernieuwingsproces van al onze 

lichaamscellen
•  Ze vertragen het verouderingsproces, ook van de huid
•  Ze ondersteunen de bestrijding van oxidatieve stress
•  Ze dragen bij tot verhoging van immuniteit 

Instructies:
•  Kan zowel puur als verdund gebruikt worden 
•  Verdund: 1 liter water met tenminste 30 ml RedoxForte Inner Care. 

Verdeeld over de dag opdrinken.
•  Indien het effect van herstel onprettig aanvoelt, gebruik dan 10 ml 

in 1 liter water en dat gedurende 5 dagen. Daarna voeg je 20 ml toe 
gedurende 5 dagen, zodat je lichaam kan wennen aan de reinigende 
kracht van RedoxForte Inner Care. Vervolgens kan je overgaan op 30 ml.

•  In geval van chronische gezondheidsproblemen of bij intensief sporten 
kan een hogere dosering aanbevolen zijn.

•  Bij een acuut probleem kan je meerdere malen per dag RedoxForte 
Inner Care puur innemen (10-30 ml/max. 5x per dag)

Belangrijk:
•  Voor een optimaal effect is het aangeraden om 2x per jaar een kuur van 

3x 30 dagen te volgen.
•  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
•  Voor een optimaal effect best mengen met water
•  Hoeft niet gekoeld bewaard te worden

Verbeter je gezondheid 
en prestaties

RedoxForte Inner Care is 
lichaamseigen en 100% veilig

Gebruiksaanwijzing


