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De kracht van powerstrips

PowerStrips™ zijn natuurlijke plakstrips voor op de huid om pijn te kunnen
verlichten. Het product is geregistreerd als een klasse 1 medisch hulpmiddel bij
pijnverlichting door de FDA (Food and Drug Administration, Ministerie van
volksgezondheid in Amerika) en CE gekeurd.
Elke PowerStrip kan tot ±48 uur lang pijn verlichten en is geschikt voor
regelmatig en langdurig gebruik, zowel bij volwassenen als bij kinderen. Dit
wordt mogelijk gemaakt door de combinatie van moderne technologieën en
100% natuurlijke ingrediënten.
Meer voordelen
De voordelen van PowerStrips™ kunnen verder reiken dan alleen pijn
verlichten. De ervaringen van miljoenen gebruikers tonen aan dat PowerStrips
het immuunsysteem versterken waardoor er talrijke gezondheidsklachten
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effectief behandeld kunnen worden.
De kracht van de PowerStrips mag uniek en revolutionair genoemd worden:
 ze zijn 100% natuurlijk
 ze kennen géén bijwerkingen
 ze zijn bij de Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration) aangemeld als
klasse 1 medisch hulpmiddel
 ze kunnen pijn verlichten, vaak al binnen 15 minuten.
 ze laten het immuunsysteem snel en effectief sterk in kracht toenemen
waardoor het bij veel verschillende soorten gezondheidsklachten kan worden
gebruikt
De ingrediënten
PowerStrips bevatten alleen maar natuurlijke ingrediënten:
Rode Koreaanse Ginseng: dit Aziatische kruid kan pijn verlichten, kan het
immuunsysteem versterken, kan anti-diabetische effecten bieden, kan de
werking van de lever verbeteren, kan een gunstig effect leveren op de
bloeddruk, kan meer energie bieden, kan stress verminderen, kan het libido
verhogen en de algehele veroudering vertragen.
Germanium: dit metaal kan de doorbloeding en doorvoeding van de cellen
(met zuurstof en voeding) verbeteren. Tevens kan het zorgen voor het
stimuleren van de afvoer van afvalstoffen (ontgiften).
Zilverionen: het element zilver kan een antibacteriële en desinfecterende
werking bieden tegen virussen, bacteriën, parasieten en schimmels (tot wel
650 verschillende soorten). Verder kan zilver ontstekingen remmen, botgroei
stimuleren en het genezingsproces van beschadigd weefsel stimuleren.
Marine fytoplankton: deze plantjes uit de oceaan vormen de basis van alle
voedselketens en bevatten meer dan 60 noodzakelijke en hoogwaardige
voedingsstoffen in biologische vorm zoals essentiële vetten, eiwitten,
vitaminen, vezels en mineralen.
De lagen van de Powerstrips
PowerStrips bestaan uit 2 lagen, een binnenste laag waarvan de stoffen 100%
natuurlijk zijn en een buitenste laag die geen contact maakt met de huid.
Op de buitenste laag van de PowerStrip bevindt zich het elementaire
germanium dat niet in contact komt met de huid. Dit element speelt een
belangrijke rol om de doorbloeding van het lichaam te stimuleren.
Het germanium kan de uitgestraalde FIR (Far Infrared ) van ons lichaam terug
weerkaatsen, evenals kan het het FIR uit het zonlicht filteren en zich gedragen
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als een prisma.
Het germanium zorgt ervoor dat de uitgestraalde lichaamswarmte wordt
geabsorbeerd en terug wordt gereflecteerd het lichaam in. Daarnaast wordt
ook de zonnewarmte opgenomen door het germanium en doorgegeven aan
het lichaam. Het germanium werkt als een prisma. Hierdoor neemt de
weefseltemperatuur toe en wordt er stikstof monoxide geactiveerd met als
gevolg dat de bloedvaten wijder worden.
Door de verwijding van de bloedvaten zal de doorbloeding worden
gestimuleerd met een betere aanvoer van zuurstof voedingsstoffen als gevolg.
Anderzijds kunnen door de brede doorgang in de bloedvaten afvalstoffen beter
afgevoerd worden.
Far Infrared
Far Infrared (FIR) stralen vormen een onzichtbaar spectrum van het zonlicht
ontdekt door een wetenschapper genaamd Sir William Herschel in 1800.
Zijn onderzoek leidde tot de ontdekking dat er niet alleen de bekende zichtbare
stralen zijn zoals rood, oranje, geel, groen, blauw en violet plus, maar dat er
ook onzichtbare stralen zijn zoals Gamma, Ultraviolet en infrarood.
FIR stralen zijn aanwezig in het spectrum tussen zichtbaar licht en microgolven.
Deze onzichtbare band van licht wordt gevoeld als warmte.
Ongeveer 80% van de zonne-energie bestaat uit FIR en 60% ervan ligt tussen
van 10-20 micron. Het menselijk lichaam produceert FIR tussen 8-14 micron.
Onder invloed van infrarood stralen zal het activiteitenniveau van onze atomen
worden verhoogd en wordt er warmte opgewekt.
Albert Szent-Gyorgi, Nobelprijswinnaar en de ontdekker van vitamine C,
geloofde dat alle energie van de zon een grote invloed heeft op ons. Zijn
onderzoek toonde aan dat licht letterlijk de fundamentele biologische functies
van het lichaam kan veranderen.
Hoe Far Infrared werkt
Far Infrared warmte stimuleert de cellulaire stofwisseling die het regeneratieve
vermogen verhoogt van het lichaam en het helpt de goede werking van het
zenuwstelsel te herstellen.
Far Infrared energie wordt zeer gemakkelijk geabsorbeerd door het menselijk
lichaam en helpt in alle aspecten van onze lichamelijke groei en ontwikkeling.
Het lichaam heeft zijn eigen mechanisme voor het produceren FIR die genezing
en cellulaire herstel stimuleert.
Wanneer het lichaam wordt blootgesteld aan Far Infrared stralen zullen onze
genezingsprocessen worden gestimuleerd en de eigen herstellingsreacties van
het lichaam worden geactiveerd. Far Infrared warmte ontgift het lichaam van
zware metalen, pesticiden en andere giftige stoffen.
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Vanwege de huidige hoge niveaus van stress en toxiciteit wordt het natuurlijke
vermogen van het lichaam om te genezen vaak aangetast. Sommigen van ons
hebben zodanig kritische spanning en / of toxische niveaus bereikt dat we niet
meer zelf de energie hebben om te ontgiften of ons lichaam te repareren.
Far Infrared straling zal selectief worden geabsorbeerd door die weefsels die
een boost nodig hebben.
Onze thermische energie zal stijgen, weefsels zullen actiever worden en het
tempo van de stofwisseling zal toenemen.
Het is bijna alsof de batterij van het lichaam opnieuw wordt opgeladen.
De intensiteit van de Far Infrared energie die door het lichaam wordt
geproduceerd fluctueert voortdurend. Wanneer de intensiteit hoog is, voelen
we ons gezond en zijn we in staat om kwalen te overwinnen. Zodra de
infrarood energie niveaus beginnen te dalen, zijn we meer onderworpen aan
ziekten en hebben we de neiging sneller te verouderen.
Far infrared stralen helpen om het lichaam van chemicaliën en
verontreinigingen ontdoen, verjongt de cellen, weefsels en organen van het
lichaam waardoor het zelf genezend vermogen wordt geactiveerd.
De voordelen van Far Infrared warmte
 ontgiftend
 anti-inflammatoir
 Stimuleert de bloedsomloop
 activeert het zelf genezend vermogen
 verlicht pijn
 werkt ontspannend
Prismawerking van het germanium
Germanium heeft dezelfde optische kwaliteit als een prisma. Dit wil zeggen dat
ze beide de energie die binnenkomt in de vorm van lichtstralen, breken en in
een andere richting versturen en opsplitsen in diverse stralen energie.
Bij een prisma komt er aan de ene kant wit licht binnen, dit word vervolgens
gebroken en aan de andere kant onder een andere hoek weer doorgelaten.
Aan de andere zijde van het prisma komt de energiestraal er dan uit als een
regenboog, we noemen dit “zichtbaar licht”.
Het element germanium doet dit precies hetzelfde, alleen daar is het de
infrarood energie/warmte die van het lichaam afkomt, welke gebroken en
gesplitst word in infrarood energie. Deze infrarood energie wordt op
verschillende niveaus en in alle richtingen teruggestuurd in het lichaam tot wel
10cm diep. Deze “terugkaatsing” van warmte zorgt voor aanmaak van stikstof
monoxide wat nodig is om de bloedvaten te kunnen verwijden, met als
resultaat een verbeterde bloeddoorstroming.
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Rode Koreaanse Ginseng
De binnenste laag bestaat uit onder andere een mengsel van gefermenteerde
rode Koreaanse Ginseng, welke verschillende soorten plantenstoffen bevat. Al
duizenden jaren wordt Ginseng door Aziatische culturen als een wondermiddel
aanschouwd en gebruikt.
Van oudsher is Ginseng afkomstig van Korea, waar het als middel voor energie
en uithoudingsvermogen werd gebruikt. De laatste decennia is Ginseng door de
Westerse medische wetenschap veelvuldig onderzocht. Hieruit is effectief
gebleken dat Ginseng verschillende positieve invloeden op onze gezondheid
heeft zoals onder ander: zeer gunstig tegen pijnbestrijding, een verbeterde
functie van het immuunsysteem, anti-diabetische effecten, verbeterde werking
van de lever, gunstig effect op de bloeddruk, anti-vermoeidheid en anti-stress
effecten, maar ook verbeterde seksuele functies en antiveroudering effecten.
Zilver
Zilverionen zijn bekend om hun antibacteriële en desinfecterende werking
tegen virussen, bacteriën, parasieten en schimmels. Zilver heeft een
versnellend effect op de vorming van de stamcellen in ons lichaam, welke voor
een snelle regeneratie van het weefsel zorgt. Zilver kan zeer snel en zonder
bijwerkingen tot 650 verschillende ziekteverwekkers doden en als natuurlijk
antibioticum worden gebruikt.
Voor 1938 was (colloïdaal) zilver aangemeld als geneesmiddel in de Verenigde
Staten. Sindsdien heeft het geen status van geneesmiddel meer. In de huidige
reguliere geneeskunde wordt colloïdaal zilver niet inwendig gebruikt. De
Europese wetgeving verbiedt inwendig gebruik van (colloïdaal) zilver en het
mag alleen als bacteriedodend middel voor uitwendig gebruik op de markt
gebracht worden. In Duitsland wordt het verkocht als
plantenbeschermingsmiddel. Zilver kan niet gepatenteerd worden.
Wilde Oceaan Fytoplankton
Daarnaast bevat de binnenste laag van de Powerstrip Fytoplankton uit de wilde
oceaan, hetgeen als ‘Whole food’ bekend staat. Oceaan Fytoplankton is volgens
wetenschappelijk studies het belangrijkste voedsel op de aarde. Het is de basis
van alle voedselketens en bevat bijna alle noodzakelijke voedingsstoffen in biovorm. Het bevat onder meer alle essentiële aminozuren die het lichaam zelf
niet kan aanmaken. Verder bevat het tientallen essentiële vetten, mineralen en
vitaminen die zeer gezond en gunstig zijn voor de huid en het lichaam.
Plankton is de verzamelnaam voor alles wat vrij in het water zwevend leeft.
Fytoplankton is het plantaardige deel hiervan. De algen in de oceanen
produceren volgens NASA maar liefst 70-90% van de zuurstof in de atmosfeer
van onze aarde doormiddel van fotosynthese. Zonder deze plantjes zou d mens
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niet kunnen leven!
Dat plankton gezond is kunt u zich misschien wel voorstellen als u weet dat
walvissen wel 150 tot 200 jaar oud kunnen worden, en hun dieet voornamelijk
bestaat uit deze voedzame algen.
Voedingsstoffen in bio-vorm wil zeggen dat deze biobeschikbaar zijn en dus
direct door cellen in de huid kunnen worden opgenomen en benut. Wat de
Fytoplankton in PowerStrips™ zo uniek maakt, is dat door een gepatenteerd
proces, het kiezelzuur wanden van het plankton worden verwijderd.
Het menselijk lichaam is namelijk niet in staat deze af te breken waardoor de
waardevolle stoffen in het plankton dus ook niet zouden kunnen worden
opgenomen. Het is te vergelijken met een schil van bijvoorbeeld een
sinaasappel die weggehaald wordt voordat het geconsumeerd wordt. Door het
unieke gepatenteerde proces zijn alle stoffen in de PowerStrips™ direct op te
nemen en te gebruiken door het lichaam.
Hoe worden de PowerStrips gebruikt?
 De huid goed reinigen en afdrogen. Let op: PowerStrips zijn niet waterdicht.
Ze laten los en verliezen hun kracht indien ze in contact komen met veel water.
Tip: Plak de PowerStrip(s) direct na het douchen.
 Twee PowerStrips plakken (of één bij minder heftige klachten); plak de
PowerStrip(s) op, of in geval van moeilijk te beplakken gebieden (zoals
bijvoorbeeld gewrichten), zo dicht mogelijk in de buurt van de te behandelen
plek.
 Drink voldoende water. Het is belangrijk om gedurende de dag voldoende
water te drinken. Dit in verband met de versnelde afvoer van afvalstoffen (ca. 2
liter water per dag).
 PowerStrips werken normaal maximaal 48 uur, doch uit eigen ervaringen zien
we dat de werking soms langer kan duren. Indien deze voor die tijd vanzelf
loslaten dan zijn ze uitgewerkt en heeft het lichaam alle benodigde
(voedings)stoffen eruit getrokken. Bij sommige mensen laat de strip al binnen
enkele uren los. In dat geval had het lichaam het erg hard nodig. Plak hierna
dan eventueel opnieuw één of meerdere PowerStrips .
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Het gebruik van Powerstrips
Powerstrips zijn in te zetten bij:
 alle soorten pijn (denk aan pijn in schouder, rug, nek, knie, benen)
 een tekort aan energie
 verzuring
 verbetering van het immuunsysteem
 restless legs
 menstruatiepijn
 fibromyalgie
 reuma en andere gewrichtsproblemen
 chronische pijn
 bursitis
 carpaal tunnelsyndroom
 hoofdpijn/migraine
 allergie
 het afvoeren van afvalstoffen
 verbetering uithoudingsvermogen
 het herstel van de huid
 psoriasis
 wratten
 herstel na operatie
 littekens
 concentratieproblemen
 slaapproblemen
 vetverbranding
 hart- en vaatproblemen
 acné
 potentieproblemen
 eliminatie van toxinen uit de cellen
 cellulitis
 artrose
 spataderen
 depressie
 stress
 huidaandoeningen
 RSI
 Parkinson
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Powerstrip™/ plakken

Waar kun je, volgens artsen, de Powerstrip™ het beste plakken?
1. Voorhoofdsholte ontsteking: De streek van de frontale sinussen. (boven je
neus en wenkbrauwen en beide kanten van je neus)
2. Neusbijholteontsteking (Sinusitis): Symmetrisch beide kanten van de
kaakholten.
3. (Midden)Oorontsteking (Otitis) en gehoorverlies: Achter beide oren.
4. Angina: Op je keel en onder je kin.
5. Loopneus / verkouden (Rhinitis): Op de vleugels van de neus en sinussen.
6. Bronchitis, hoest bij rokers, stoppen met roken: Op het borstbeen aan de
voorkant en achter tussen de schouderbladen.
7. Hoofdpijn en migraine: Achter het gebied van de cervicale wervelkolom.
(nek en halswervels)

comfortabelerleven@gmail.com

8

8. Hoge bloeddruk: Een kwart Powerstrip™ op het gebied van de cervicale
wervelkolom (nek en halswervels) en de rest op het heiligbeen. (onderste deel
van de wervelkolom)
9. Lage bloeddruk: Driekwart Powerstrip™ op het gebied van de cervicale
wervelkolom (nek en halswervels) en de rest op het heiligbeen. (onderste deel
van de wervelkolom)
10. Gezichtsvermogen verbeteren: Op de slapen en aan de zijkant van het
hoofd (temporale gebied) links en rechts.
11. Pijn in de hartstreek: Halve Powerstrip™ op het borstbeen en een halve
Powerstrip™ tussen de schouderbladen.
12. Zwaar gevoel, buikpijn, overbelasting van de maag (indigestie), slechte
adem: Halve Powerstrip™ op de maag en halve Powerstrip™ op het heiligbeen.
(onderste deel van de wervelkolom)
13. Maag- darmstelsel (biliary dyskinesia), brandend maagzuur,
galblaasaandoeningen (acalculeuze cholecystitis): Halve Powerstrip™ op de
plaats van de galblaas (net onder je lever) en een halve Powerstrip™ op het
heiligbeen. (onderste deel van de wervelkolom)
14. Obstipatie, colitis (ontsteking van de dikke darm): Halve Powerstrip™
onder de navel en een halve Powerstrip™ op het heiligbeen. (onderste deel van
de wervelkolom)
15. Prostaatontsteking (prostatitis), adenoom (goedaardig gezwel): Knip de
Powerstrip™ in vier gelijke delen, plak op de binnenzijde van beide dijen 1 deel,
op de onderkant van je buik 1 deel en 1 deel op het heiligbeen. (onderste deel
van de wervelkolom)
16. Gynaecologische problemen: Knip de Powerstrip™ in vier gelijke delen,
plak 1 deel Powerstrip™ op de onderbuik, 1 deel Powerstrip™ op het heiligbeen
(onderste deel van de wervelkolom), 2 delen Powerstrip™ net boven de beide
enkels of op de binnenkant van de dijen.
17. Vleesbomen en cysten: Plak een halve Powerstrip™ op het gebied onder de
navel en een halve Powerstrip™ op het heiligbeen. (onderste deel van de
wervelkolom)
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18. Gewrichtsziekten: Knip de Powerstrip™ in vier gelijke stroken; het gewricht
beplakken vanuit verschillende hoeken.
19. Hielspoor (felle pijn onder de hiel): Plak de Powerstrip™ op de hiel en
onderbenen.
20. Spataderen: Plak de Powerstrip™ op het onderste deel van het
scheenbeen.
21. Ader ontsteking (Tromboflebitis): Plak de Powerstrip™ boven de
knooppunten. Mag NIET op de knooppunten.
22. Diabetes: Plak een halve Powerstrip™ in de buurt van de alvleesklier en een
halve Powerstrip™ op het heiligbeen. (onderste deel van de wervelkolom)
23. Allergische aandoeningen: Plak een halve Powerstrip™ op het heiligbeen,
een halve Powerstrip™ in het gebied van de lever en galblaas (alleen als je geen
last hebt van galstenen!) en een halve Powerstrip™ onder je linker- en
rechtervoet.
24. Huidontsteking (Dermatitis), psoriasis, droge eczeem: Plak een halve
Powerstrip™ op de plaats zelf en een halve Powerstrip™ op de lever. (werkt
ontgiftend)
25. Drugs- en medicijn vergiftiging, na chemotherapie, bij vergiftiging
algemeen: Een halve Powerstrip™ plakken onder de voeten en een halve
Powerstrip™ plakken in het gebied van de lever en galblaas. (alleen als je geen
last hebt van galstenen!)
26. Bloedcirculatie hersenen, verbetering geheugen, verbetering
concentratie, verbetering slaap, botvormingsstoornis van de wervelkolom
(osteochondrose): Plak een halve Powerstrip™ op de cervicale wervelkolom
(nek en halswervels) en een halve Powerstrip™ op het heiligbeen. (onderste
deel van de wervelkolom)
27. Tekort aan schildklierhormonen (hypothyreoïdie): Plak een halve
Powerstrip™ op het borstbeen en een halve Powerstrip™ op de zevende
halswervel.
28. Stress: Plak de Powerstrip™ daar waar je stress voelt. Bijvoorbeeld; op
beide schouders, op je buik, onderin je rug, op je borst, tussen je schouders etc.
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Voor de meeste gevallen geldt: gebruik minimaal 3 tot 12 maanden, zodat
weefsel zich goed kan herstellen, cellen zich kunnen vernieuwen en functies
kunnen verbeteren.
De Powerstrip™ kan zonder enig risico lange tijd achtereen gebruikt worden.
FIXX MAALTIJDSHAKE

FIXX ™, maaltijdvervanger voor een extra boost van energie
FIXX ™ is een heerlijke 24-Karat chocolade shake maaltijd met vitaminen,
mineralen, anti-oxidanten, probiotica en eiwit in een groente-en fruit mix om
uw doelen rond gewichtsbeheersing te ondersteunen.
FIXX ™ wordt geleverd in afzonderlijke zakjes waardoor het de perfecte manier
is om gezond te blijven. Gewoon toevoegen aan water of melk (zuivel, kokos,
rijst, soja of amandel) en geniet !
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Alleen de beste ingrediënten • 24-karaats Chocolate® poeder • Organisch
lactose vrij wei-eiwit • Biologische groente mix van wortel, broccoli, tomaat,
komkommer, boerenkool, spinazie, peterselie, kool, selderij, bloemkool, groene
paprika, asperges, spruitjes, uien , knoflook en gember • Biologische fruit mix
van appel, druif, grapefruit, sinaasappel, ananas, citroen, limoen, kersen,
watermeloen, peer, mango, aardbei, papaya, mandarijn en abrikoos •
probiotische mix • Chroom • vitamine A, B1, B2 , B6 en B12
De wei is afkomstig van koeien die grazen op Nieuw-Zeelandse weiden en komt
tot stand volgens een koud proces zodat alle actieve gezonde bestanddelen
bewaard blijven.
Voordelen van FIXX ™
Helpt de bloedsuikerspiegel regelen
Bevordert het uithoudingsvermogen
Geeft energie
Helpt bij gewicht verliezen
Ondersteunt het immuniteitssysteem
Voorziet het lichaam van de nodige aminozuren en proteïnen voor algehele
gezondheid
Ondersteunt het metabolisme voor optimale gewichtsbeheersing
Waarom is FIXX een topproduct en waarom verkiezen boven andere shakes?
Natuurlijke ingrediënten
Rijk aan antioxidanten
Gercertificeerd hormoonvrij
Gecertificeerd antibioticavrij
Soyavrij
glutenvrij
99% lactosevrij
comfortabelerleven@gmail.com
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30 verschillende organische groenten en fruit
Probiotica mix
4 gram vezels per dosis
Geen kleur noch smaakstoffen
Geen bewaarmiddelen
Geen toegevoegde suikers
Geweldige smaak
Gedoseerd in aparte verpakking
Duizenden jaren geleden leefden onze voorouders voornamelijk in ketose door
het eten van een oerdieet: leven van het land en de zee. De commercie vond
nieuwe voedingsmiddelen uit die goedkoop te produceren waren en
verslavend om te consumeren.
De verpakte hunkering “carboholic” cultuur was geboren. We zijn nu de ziekste
en zwaarste generatie ooit. De eerste generatie waarvan wordt voorspeld dat
we onze kinderen overleven. We hebben zijn van oer gegaan naar vlees, vanuit
het dorp naar beton, van ketose naar “Mctose”!
Het is tijd om de reset-knop in te drukken en stoppen met het lenen van leven
en energie uit onze toekomst. Gezondheid is een gewoonte, geen gebeurtenis.
We kunnen niet creëren en onze dromen waarmaken als we onze gezondheid
opofferen om er te komen.
Vele vooraanstaande wetenschappers, medici en voedingsdeskundigen zijn het
erover eens dat de ketose levensstijl het toppunt is van gezondheid en welzijn.
Ketose is een natuurlijke metabole toestand waar het lichaam vet verbrandt
voor het grootste deel van zijn energie in plaats van koolhydraten. Vet biedt
het lichaam 225 % meer energie dan koolhydraten.
Tegenwoordig hebben de meeste mensen suiker verbrandende lichamen, niet
vet verbrandende lichamen . Vetverbrandende lichamen ervaren meestal een
betere energie en minder hunkering naar eten, te wijten aan een evenwichtige
bloedsuikerspiegel.

comfortabelerleven@gmail.com

13

Zonder een aantal dagen vasten of vasthouden aan onrealistische diëten, kan
ons lichaam niet in ketose komen en profiteren van deze energie. Dus tenzij je
een monnik bent heel veel discipline hebt om je doel te bereiken, is ketose
buiten bereik … tot nu toe.
Elk product in de Ketopia systeem maakt gebruik van de meest recente
doorbraken in de wetenschap en voeding om uw gezondheidsdoelen realistisch
en haalbaar te maken. Aangezien gezondheid een gewoonte is, geen
gebeurtenis, is Ketopia ontworpen om uw gezonde levensstijl aan te vullen om
u te helpen zich goed te voelen en er goed uit te zien.
FIXX® is een heerlijke 24 – Karat Chocolate maaltijdvervangende energie shake,
dat is gemaakt met de hoogste kwaliteit schone ingrediënten om uw
gewichtsbeheersing te ondersteunen.
FIXX bevat koude – verwerkte Nieuw-Zeeland wei uit schone – whey – koeien
niet behandeld met hormonen of antibiotic, en is 99 % lactosevrij . We voegden
ook 30 biologische groenten en fruit samen met anti-oxidanten, vitaminen,
mineralen en probiotica om u te voorzien van een natuurlijke voedzame
maaltijd vervanger.
• Ondersteunt evenwichtige bloedsuikerspiegel
• Verbetert spieruithoudingsvermogen en de gezondheid van gewrichten
• Helpt bij energie en gewichtsverlies
• Ondersteunt het immuunsysteem
• Bevordert gunstige spijsverteringskanaal bacteriën
• Zorgt voor essentiële aminozuren en eiwitten voor de algehele gezondheid
• Ondersteunt optimale metabolische functie voor maximale gewichtcontrole
• 24 – Karat Chocolate® poeder
• Organische whey-eiwit
• Biologische groente mix van wortel, broccoli, tomaat, komkommer ,
boerenkool , spinazie , peterselie , kool , selderij , bloemkool , groene paprika ,
asperges , spruitjes , uien , knoflook en gember
• Biologische groentenmix van appel, druif, grapefruit , sinaasappel , ananas,
citroen, limoen , kersen , watermeloen , peer, mango, aardbei, papaya ,
mandarijn en abrikoos
• Probiotica mix
• Chroom
• vitaminen A, B1 , B2 , B6 en B12
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KetonX is een drank die het lichaam kan omzetten in een toestand van
nutritionele ketose binnen een uur in plaats van een week. Met een
gepatenteerde mix van ingrediënten is KetonX een veilige en eenvoudige
manier om ketose bereiken zonder de negatieve bijwerkingen van een typische
ketogeen dieet.
KetoPM is een exclusieve tinctuur met hennepolie, marine fytoplankton en
ketone MCT oliën ontwikkeld om u te helpen heerlijk te slapen. Omdat
slaaptekort kan bijdragen aan gewichtstoename, werd KetoPM ontworpen om
u te voorzien van de voordelen van een slaapsteun zonder negatieve
bijwerkingen. Immers, de grootheid van morgen begint vanavond.
Gebruik Peetopia Stix om uw niveau van ketose te volgen gedurende het
programma. Begin met het meten van uw vooruitgang binnen slechts een paar
uur van uw eerste drankje van KetonX.

SOLARSTRIPS
Voordelen van SolarStrips ™
• 37,5 mg geconcentreerde Alpha 3 CMP ™ Marine Fytoplankton
• Exclusieve mix voor een optimale voeding
• Gepatenteerd proces voor een maximale biologische beschikbaarheid
• Geweldige smaak met het comfort van een adem strip
• Kan worden geleverd of verstuurd overal.
ForeverGreen verwerkt in haar Alpha3CMP ™ producten, de zuiverste en meest
melange van marien fytoplankton. Elke SolarStrip biedt 37,5 mg
geconcentreerde fytoplankton, 's werelds oudste en meest qua
voedingswaarde waardevolle bron van voedsel. Fytoplankton bevat alle
aminozuren, sporenelementen, vitaminen, essentiële vetzuren, fosfolipiden en
antioxidanten die je lichaam nodig om een optimale gezondheid te behouden.
In SolarStrips is een geconcentreerde mix van wilde fytoplankton soorten
worden gebruikt, die uitsluitend geteeld voor ForeverGreen. Onze eigen proces
breekt de silica celwanden zacht en uiteraard zonder het gebruik van warmte,
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kou of chemicaliën. Dit maakt de biologische beschikbaarheid van de voeding
essentie van fytoplankton voor menselijke consumptie.
Ontworpen om gewoon smelten in je mond en voel een aangename smaak,
SolarStrips brengt u een krachtige boost van energie, met het comfort van een
adem strips.

Waarom Solarstrips
Marine Phytoplankton wordt aanschouwd als de absolute bron van zwavel voor
(bijna) alle levensvormen op onze planeet. Dit unieke plankton produceert
namelijk meer zwavel dan alle andere bronnen ter wereld samen.
Marine phytoplankton bezit daarnaast een fantastisch arsenaal aan
voedingsstoffen welke niet alleen essentieel zijn voor vissen, maar ook zeker
voor de mens en eigenlijk voor al het leven op aarde. De hoeveelheden
proteïne (meer dan 60% !), chlorofyl, vitamines, mineralen (alle bekende),
spoorelementen, polysachariden, nucleotiden, aminozuren (alle bekende),
omega-3 vetzuren en D.N.A. & R.N.A. zijn aanwezig in extreem grote
hoeveelheden en de samenstelling van dit unieke plankton is zo dusdanig dat
het precies alles aanlevert voor het opbouwen, onderhoud en eventueel
herstel van de menselijke celstructuur. Alle voedingsstoffen die hiervoor nodig
zijn, zijn aanwezig in marine phytoplankton, wat uniek is.
Waar komt onze Marine Phytoplankton in de Solarstrip vandaan?
Tom Harper, een Aquacultuur Engineer Specialist alsook eigenaar van de
unieke “Sea Farm” onderzoeksfaciliteit op Vancouver Island heeft na 8 lange
jaren van onderzoek een gepatenteerde technologie ontwikkeld dewelke het
mogelijk maakt om Marine Phytoplankton (in zijn zuiverste vorm) uit het wilde
zeewater te filteren, daar waar de concentratie het hoogst is en te
vermenigvuldigen in grote hoeveelheden
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Mr Harper’s oorspronkelijke doel was om grote hoeveelheden wilde marine
fytoplankton te laten groeien in een gecontroleerde omgeving om zijn
schelpdieren te voeden. Zijn ‘sea fam’ is 8 hectare groot, gelegen langs de
Oostkust van het ongerepte Vancouver Island en bevat acht 1.000.000 liter
tanks dewelke gevuld zijn met zeewater uit een enorme pijpleiding 80 meter
onder de oppervlakte en die 1 kilometer uitsteekt in de oceaan, een 30 miljoen
dollar project! Enkele weken na zijn ontdekking werd er helaas een dodelijke
kanker vastgesteld. Specialisten en professoren hadden geen hoop meer en
gaven Mr Harper slechts 9 weken to enkele maanden te leven. Ten einde raad
is Mr Harper dan zijn eigen product beginnen te consumeren omdat dit een
bron van vitaminen, mineralen en amino zuren bevat waarvan effecten en
invloeden op de mens niet echt bekend waren.
Tijdens een geplande operatie kort daarna werden de chirurgen verbaasd
omdat ze een vreemde witte substantie over zijn tumoren ontdekt hadden.
Bij een 2de biopsie enkele maanden later werd de medische staf nogmaals
verbijsterd omdat alle 11 tumoren goedaardig geworden waren. De chirurgen
konden het niet verklaren en konden enkel bevestigen dat ze dit nog nooit
eerder gezien hadden. Het nieuws verspreidde zich snel en behaalde
krantenkoppen, zijn artsen wilden echter geen commentaar geven op de vraag
of dit iets te maken had met de phytoplankton
Wetenschappers en zelf de NASA zijn de Marine Phytoplankton dan ook
zorgvuldig aan het onderzoeken dewelke deze dan ook aanschouwen als
superfood voor de toekomst.
Mr Harper heeft een exclusiviteitscontract met ‘Forever Green” FGXpress
afgesloten die de Marine Fytoplanton eerst in hun “FrequenSea” op de markt
gebracht heeft en onlangs in de nieuwe gepatenteerde ‘Powerstrip’ en
‘solarstrip’
Laat u dus niet misleiden door imitaties op de markt, er zijn slechts een handvol
bedrijven over de hele wereld die Marine Phytoplankton kunnen leveren.
Solarstrips bevatten dan ook de puurste en zuiverste Fytoplankton die u op
onze planeet zal vinden, ongetwijfeld het beste en meest complete
voedingssupplement van onze aarde
comfortabelerleven@gmail.com
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hytoplankton als Medicijn :
Dit voedsel wordt de toekomst van de geneeskunde als “marien Phytoplankton
bevat letterlijk honderden krachtige phytochemicaliën die in synergie werken
om weefsels van uw lichaam te beschermen, ontgiften van uw bloed en
gifstoffen verwijdert, verbeteren van de zuurstoftoevoer en de bloedsomloop
en tegen gaan van abnormale celdeling die kunnen leiden tot kanker.
Kijkend naar de voedingswaarde/samenstelling van mariene phytoplankton
kunnen de volgende aandoeningen sterk worden verminderd of kunnen zelfs
geëlimineerd worden:
• Reumatoïde artritis
• Type-2 diabetes
• Auto-immuunziekten zoals lupus
• Eczeem en huidaandoeningen
• borstkanker, prostaatkanker en andere kankers
• Hart-en vaatziekten en atherosclerose
• Dementie en Alzheimer
• Chronisch Vermoeidheid Syndroom
• de ziekte van Parkinson en aandoeningen aan zenuwen (neuro) en spieren
(musculair). Deze aandoeningen worden vaak spierziekten genoemd.
• Leverziekte en hepatitis
• Depressie, stemmingswisselingen en gedragsstoornissen
• Oog aandoeningen/ziektes
• Onvruchtbaarheid en voortplantingsstelsel stoornissen
• Infecties en verkoudheid
• Astma en aandoeningen van de luchtwegen
• Nieren en blaas aandoeningen
• Osteoporose en skeletaandoeningen
• Chronische pijn en gewrichtspijn
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