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Advies Immuun-Systeem – Acuut
JAN-2022
Naast de algemene standaard adviezen over geZONd eten, bewegen, dag- & nachtritme e.d.,
hier het advies voor een set van 3 medicinale voedingssupplementen om het immuunsysteem een
©

boost te geven; tevens verwijzing naar de toepassing van de BEMER Therapie.
Uiteraard is het zeker belangrijk om dit algemeen advies op persoonlijk niveau evt. aan te passen,
uit te breiden, waarbij rekening wordt gehouden met de individuele situatie, hetzij op gebied van
voeding, hetzij m.b.t. evt. medicatie, aandoeningen, e.d., e.d.
Neem hiervoor en specifiekere informatie, persoonlijk gebruiks-advies contact op via de vermelde
gegevens onderaan.
è Garlic-Thyme (Nr. 65) , vooral ter ondersteuning van de luchtwegen.
è ImmuBlend (Nr. 355) , zoals de naam het reeds doet vermoeden, boost voor immuunsysteem.
è Freedom-Drank (Nr. 196) , naast algemene aanvoer van ± 400 nutriënten / vitaminen e.d. o.b.v.
± 90% Aloe Vera Barbadensis Miller ook voor herstel cellen door toevoeging van
Methyl-Sulfonyl-Methan (natuurlijke zwavel = o.a. bouwstof cellen).
Producten te bestellen via deze link: AloePONS-WebShop
Exacte omschrijvingen / artikels & ingrediënten graag via onderstaande gegevens opvragen.
Alle producten zijn vervaardigd onder farmaceutische voorwaarden,
dragen de zegels / Certificering conform GMP, Halal, Kosher, e.d.

Verder dient te overwegen om ter ondersteuning van de Microcirculatie in de capillairen [haarvaten]
en de verbetering van de slaap-kwaliteit incl. het
correcte dag- / nachtritme van de stofwisseling
m.b.t. de ontgiftiging [’ s nachts] en opname van
©

voedingsstoffen [over dag] de BEMER Therapie
toe te passen. Meer info is te vinden hier:
BEMER – Verbetering slaap-kwaliteit & nachtrust
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