De kracht van PowerStrips™
PowerStrips™ zijn natuurlijke plakstrips voor op de huid om pijn te kunnen
verlichten.
Elke PowerStrip™ kan tot ± 48 uur lang pijn verlichten en is geschikt voor
regelmatig en langdurig gebruik. 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 gebruikers tonen aan dat PowerStrips het
immuunsysteem versterken waardoor er talrijke gezondheidsklachten
effectief behandeld kunnen worden.

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.

Buitenste laag, maakt geen contact met de huid
Germanium: dit metaal kan de doorbloeding en doorvoeding van de cellen
(met zuurstof en voeding) verbeteren. Dit element werkt namelijk als een
prisma, waardoor de weefseltemperatuur toeneemt en stikstof monoxide
geactiveerd wordt met als gevolg dat de bloedvaten wijder worden.
Bovendien kan Germanium de afvoer van afvalstoffen stimuleren (ontgiften).

Hoe worden PowerStrips™ gebruikt?
De kracht van de PowerStrips™ mag uniek en revolutionair genoemd
worden:
•
•
•
•

100% natuurlijk
géén bijwerkingen
ze kunnen pijn verlichten, vaak al binnen 15 minuten
ze laten het immuunsysteem snel en effectief sterk in kracht
toenemen waardoor ze bij veel verschillende soorten
gezondheidsklachten kunnen worden gebruikt.

•

De onbehaarde huid wassen en goed afdrogen. Let op:
PowerStrips™ zijn niet waterbestendig, zij verliezen hun kracht in
contact met veel water.
Tip: Plak de PowerStrip(s) direct na het douchen.

•

Plak twee PowerStrips (of een bij minder ernstige klachten). Plak
de PowerStrip op, of in geval van moeilijk te beplakken gebieden
(bijvoorbeeld gewrichten), zo dicht mogelijk bij de te behandelen
plek.

•

Drink veel water. Het is belangrijk om gedurende de dag voldoende
water te drinken. Dit i.v.m. de versnelde afvoer van afvalstoffen
(ongeveer 2 liter water per dag).

•

PowerStrips werken maximaal 48 uur. Indien ze voor die tijd vanzelf
loslaten, dan zijn ze uitgewerkt en heeft het lichaam alle benodigde
(voedings)stoffen opgenomen. Bij sommige mensen laat de strip al
binnen enkele uren los. In dat geval had het lichaam het erg hard
nodig. Hierna kun je één of meerdere PowerStrips op dezelfde
plaats plakken.

•

Niet geschikt tijdens zwangerschap en borstvoeding. In geval van
schildklier-problemen alleen in overleg met arts of specialist.

Ingredienten
PowerStrips™ bestaan uit 2 lagen en bevatten alleen maar natuurlijke
ingrediënten:

Binnenste laag, maakt contact met de huid
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.

PowerStrips™ zijn in te zetten bij:

• Alle soorten pijn (denk aan
pijn in schouder, rug, nek,
knie, benen)
• 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
• Herstel van de huid
• Psoriasis

Uw POWERSTRIPS™ distributeur:
Karin Knijnenburg
+34 690 646 703
karin@tranceform.eu
http://tranceform.powerpatch.me/nl
www.tranceform.eu

Pijn of huidproblemen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
En al het andere, dat niet
aanvoelt zoals het zou
moeten…..

Kies voor de kracht van

PowerStrips™

