PowerStrips™
PowerStrips™ zijn natuurlijke plakstrips voor op de huid
die pijn en andere klachten kunnen verlichten. Zij kunnen
pijn al in 15 minuten verzachten en het immuunsysteem
door de mix van ingrediënten snel en effectief
versterken.
Over het algemeen is 1 PowerStrip per keer genoeg,
maar bij ernstige pijn of zwaardere klachten als reuma
en fibromyalgie kun je er 2 gebruiken.
PowerStrips werken maximaal 24 tot 48 uur.

Voortijdig loslaten
Als de strip binnen 48 uur vanzelf loslaat betekent dat
dat de alle ingrediënten door je lichaam zijn opgenomen.
Dit komt vooral voor tijdens de eerste dagen en is een
teken dat je lichaam de stoffen in de PowerStrip heel
hard nodig heeft.
Na het voortijdig loslaten kun je opnieuw een PowerStrip
plakken en gaandeweg zullen ze minder snel loslaten.

Water en zon
PowerStrips verliezen hun kracht in contact met veel
water, dus plak de strips na het douchen. Bij een latere
douchebeurt kun je de PowerStrips beschermen of
voorzichtig verwijderen. Na het douchen op de droge
huid terugplakken, bij voorkeur de plek schoonmaken
met alcohol.
PowerStrips mogen niet aan direct zonlicht blootgesteld
worden in verband met de prisma werking.

Niet geschikt voor:
✪
✪
✪

✪

Gebruik op open wonden (wel ernaast)
Kinderen onder de 12 jaar
Bij zwangerschap en borstvoeding, omdat de
afvalstoffen bij de baby terecht kunnen komen.
Daarbij hebben ginsenosiden, bestanddelen van
de ginsengwortel, een structuur die gelijkenissen
zou vertonen met de structuur van het vrouwelijke
hormoon oestrogeen en zou mogelijk afwijkingen
bij embryo’s kunnen veroorzaken
Mensen met schildklier afwijkingen dienen voor
gebruik een arts of specialist te raadplegen
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http://tranceform.powerpatch.me
www.tranceform.eu

Gebruiksaanwijzing
✪ Gebruik de PowerStrip op onbehaarde huid op
de plek waar je hem het hardst nodig hebt.
Zoveel mogelijk op of bij de pijn- of
probleemplek, bijvoorbeeld: nekpijn in je nek,
keelpijn op je keel, menstruatiepijn op je buik
✪ Op gewrichten, zoals knie en schouder, plak je
de Powerstrip erboven of in de buurt, met de
huid in de meest uitgerekte houding
✪ Ook kun je de PowerStrips in stukken knippen
en om de probleemplek heen plakken of over
meerdere plekken op je lichaam verdelen
✪ Maak de huid goed schoon en droog, trek de
beschermlaag los, plak de strip op je huid en
was daarna je handen
✪ Drink de hele dag door veel water om de afvalstoffen, die door de PowerStrip loskomen, zo
snel mogelijk af te voeren
✪ Bewaar de PowerStrips in hun originele
afsluitbare verpakking

