Gebruiksaanwijzing
Herstel en bescherm
je huidcellen
Ingrediënten voor dit uniek productieproces:
Water (99,70%), Hypochloride (<0,05%), Natriumchloride (0,26%)
Inhoud: 100 ml

skin care
RedoxForte Skin Care is
lichaamseigen en 100% veilig

Toepassing:
Te gebruiken bij o.a.:
• Hooikoorts of allergie (spray op het aangezicht en in de mond)
• Huidirritatie, luieruitslag, zonnebrand, eczeem, wondjes of droge huid
(spray op de aangetaste huid)
• Jeuk hoofdhuid (spray op het hoofd)
• Geïrriteerde of brandende ogen (spray op het oog)
• Insectenbeten (spray op de beet)
• Brandwonden, ook verbrande tong (spray op de wond)
• Keelpijn (spray in de keel)
Instructies:
• Vernevelen en laten opdrogen
• Meerdere keren per dag sprayen
Belangrijk:
• Veroorzaakt geen irritatie en is huidvriendelijk
• Natuurlijk en anti-microbacterieel middel
• Na openen 6 maanden houdbaar
• Buiten bereik van kinderen bewaren
• Niet gebruiken in combinatie met cortisonen
Goed om te weten:
• Kan gebruikt worden in combinatie met een dag- of nachtcreme
• Hoeft niet gekoeld bewaard te worden

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.
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