Gebruiksaanwijzing Cell protect
Voor standaard gebru ik los 30 ml red ox op in 1 lit er water.
Gebruik hiervoor water waarvan je vooraf de pH hebt
gemeten. Doel is nm dat je neutraal ( ph 7) water gebruikt
om het beste resultaat te krijgen. Gebruik hiervoor
bijgevoegde ph-staafjes. Als je geen kraanwater wil
gebruiken, dan geeft Bar-le-Duc het beste resultaat.

•

Mensen die een zeer slechte gezondheid hebben en/of erg
sensitief zijn, kunnen beter met een lagere dosis beginnen.

•

Los de gewenste hoeveelheid op 1 liter water, maar mag ook
thee zijn, en drink dit gedurende de dag op. Door rooibos thee te

•
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gebruiken, wordt de smaak voor velen aangenamer.
Liefst nog min. ½ – 1 liter water extra drinken, dit om het
ontgiften te ondersteunen
Redox kan zowel in koelkast als warm bewaard worden.
Je kan het ook toevoegen aan je smoothie, yoghurt, juice ed.
Deze moleculen zijn zo stabiel dat ze ook tegen hoge
temperaturen kunnen.
Hou op de bijgeleverde status bij, bv middels een cijfer, hoe je je
voelt. Vaak weet je niet meer wat je uitgangstatus/gevoel was.

Het advies aan mensen die van Asea overstappen, is om met 10ml op
gelost in 1 liter water te beginnen. Door dat dit product een
concentraat is en de moleculen aan het zout zijn gebonden, voelt het
voor een lichaam dat aan Asea gewent is, vaak wat ‘sterker’.
Je kunt deze moleculen ook gebruiken om te sprayen, bv bij
hooikoorts. Spray in gezicht en mond, inhaallee r zo diep mogelijk. Je
kunt concentraat in je ogen spuiten, bv mensen met beginnend staar.
Natuurlijk kun je het ook op wondjes, eczeem, blaren, geïrriteerde huid
en bij verbrande huid bv door te lang in de zon zitten, gebruikt
worden.
Verder kan je bij acute problemen, denk aan blaasontsteking,
opkomende griep, extra “shotjes” nemen. Hiermee bedoelen we, het
concentraat puur innemen. Dosis afhankelijk van ernst van probleem
10 -30 ml per keer.

