®

HerbaLux
Wru

Wegas

Lux

ABix

Sigi

Plati

Embri

Werking: centrale stimulans, toename van de
spierkracht en de mentale kracht, bevordert
dynamiek en levensvreugde
Indicatie: lethargie, depressie, vermoeidheid,
burn-out, CFS
Indicatie: alle chronische ziekten, autisme,
concentratiestoornissen, gedragsafwijkingen, ADS,
ADHS, vertraging in de ontwikkeling en moeilijkheden
bij leerprocessen
Te gebruiken in combinatie met Lux, vóór Lux innemen
Hoogste vorm van energie
Indicatie:
alle chronische ziekten, kanker, AIDS,
hepatitis, schildklierklachten
Te gebruiken in combinatie met Wegas
Indicatie:
bacteriële infecties zoals purulente
bronchitis, neusbijholte-ontsteking of
amandelontsteking
Indicatie:
virale infectie, zoals Epstein Barr,
herpes simplex, herpes zoster
Werking: ontsluiting van de cel bij intracellulaire
parasitosen. Dosis: 1 druppel toevoegen aan het glas
waarin Sigi of ABix is opgelost, ter ondersteuning van
Sigi resp. ABix. Bij slaapstoornissen: 10 druppels 's avonds resp. 's nachts direct voor het slapen innemen
Indicatie:
huid- en slijmvliesaandoeningen zoals
eczemen, acne, slijmvliesontstekingen van de maag
Ontstekingen door infectieziekten, zoals borreliose
Gebruik naast Reset

GmbH
Aikan

Nirwana

Gewichtsafname, vetreductie, galklachten,
spijsvertering

Galapa

Paina
Indicatie:
overgevoeligheid voor electrosmog

Indicatie:
hoofdpijn, migraine

Laola

Renz
Maakt vrolijk, gelukkig en genereus

Reset

Visu

Epi

Sign 1

Bevordering van het samenspel tussen spieren en
zenuwen
Indicatie:
MS, ALS, borreliose, spierziekten

'Reset' het leven
Indicatie:
zie Embri m.b.t. de huid
's Ochtends gebruikt men Embri, 's middags Reset
Indicatie:
bevordering van de gezichtsscherpte
Ook als oogbad te gebruiken

Indicatie:
kracht om het eigen leven in de hand te nemen

Regulator van de matrix
Indicatie:
doelen nastreven met uitschakeling van het eigen
gevoel

Cain

Talco

Sun

Zizo

De celcoherentie als ordeningsprincipe wordt
versterkt.
Regeneratie van de spankracht van huid en spieren
Indicatie:
o.a. slaapstoornissen
Littekens, zowel fysieke als psychische
Toe te passen bij chronische ontstekingen

Stimuleert de hypothalamus ("Masterclock")
Dosering: 's ochtends 1-5 druppels onverdund
innemen
Bij zware chronische ziekten hoger doseren.
Stabiliserend
Indicatie:
verlatingsangst
Ondersteunend bij het bestrijden van borreliose
Indicatie:
HPU (Hemopyrrolurie); zie Engelse, Duitse en
Amerikaanse literatuur
Activering van enzymatische processen

ACHTERGRONDINFORMATIE
De mens bestaat voor 80% uit water. In de gangbare geneeskunde
wordt fysiologische keukenzoutoplossing bij infusen toegepast.
Zonder water is geen leven mogelijk.

Onze fysiologische keukenzoutoplossingen zijn doordrongen met
informaties gerelateerd aan de resp. indicaties.
De producten zijn onderzocht door de fysicus Dr Michael Drexel aan het
“ Internationales Institut für Biophysik Prof. Fritz-Albert Popp'' te Neuss.
Bijwerkingen zijn niet bekend.

Hij stelde vast dat zij licht (fotonen) afstralen. Elk product heeft een
eigen, kenmerkende afstraling.
De zelfgenezende krachten worden geactiveerd, zodanig, dat elke
cel met de informatiedragende keukenzoutoplossing tot regeneratie
wordt aangezet.

