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ASEA VIA --- IN SYNERGIE MET ASEA REDOX
Sinds half maart dit jaar gebruiken wij “ASEA VIA Source” een whole food en multivitamine complex
gebaseerd op gefermenteerde natuurlijke voedingsstoffen. Uniek in zijn soort als ik de
voedingsdeskundigen en artsen in onze groep mag geloven, na wat zij op internet en in de boeken hebben
kunnen vinden. Met de Source is in ieder geval mijn stoelgang genormaliseerd, wat heel prettig is als je
een, over het algemeen, zittend bestaan hebt.
De eerste week van september ben ik naar de ASEA Conferentie in Dallas, VS, geweest en werden de
twee andere voedingssupplementen in deze serie gelanceerd. Er zijn al diverse ervaringen, waar de
personen in kwestie erg blij mee zijn, geregistreerd.
“Biome” een breedspectrum pro-bioticum, dit gaat straks mogelijk
mijn huidige product vervangen dat ik al jaren gebruik ter ondersteuning
van mijn immuunsysteem.
Wat belooft het te doen?
► Het gaat helpen om de darmflora te verbeteren en daarmee een
betere spijsvertering.
► Een gezonde darmflora kan de stemming van iemand
verbeteren en het immuunsysteem ondersteunen.
► Beschikt over 16 ongekend krachtige pro-biotische stammen,
evenals pre-biotica die de dramflora ondersteunen.
“Lifemax” Cellulair „longlivety‟ complex, dit past in de serie van
complexen die, in synergie met ASEA, ons lichaam helpen gezond en
vitaal te houden.
Wat belooft het te doen?
► Gaat de effecten van veroudering op celniveau tegen.
► Het bevordert de vitaliteit, en stimuleert het immuunsysteem.
Wil je hierover meer horen meld je dan aan voor een van de vrijblijvende voorlichtingsavonden live of een
webinar via „zoom.us‟.
Wil je de sfeer proeven, en de producten, kom dan naar Utrecht op 22 oktober. Wij zorgen voor koffie/thee
en de goede sfeer! Meer informatie tref je in de bijlage „Uitnodiging 181022‟.
Je bent van ♥ HARTE ♥ uitgenodigd!
Met warme groet,
Leonie van den Berg.
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