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Het is niet alleen natuurlijk. 
Het is lichaamseigen. 

ASEA bevat miljarden stabiele en perfect uitgebalanceerde Redox 
signaleringsmoleculen in een zuivere zoutoplossing. Dit zijn dezelfde moleculen die 
ook in de cellen van het menselijk lichaam voorkomen. 

Redox signalering is een kernfunctie voor al het leven op aarde. Redox 
signaleringsmoleculen worden in iedere cel van het lichaam aangemaakt en zijn 
vitaal voor het immuunsysteem en de cel genezing. Ze zijn zo essentieel voor het 
leven dat u binnen enkele seconden zou sterven als u ze niet zou hebben. Een juiste 
aanvoer van Redox signaleringsmoleculen maakt cel genezing mogelijk: 
beschadigde en slecht functionerende cellen verdwijnen en gezonde en krachtige 
cellen nemen het over. 

Redox signaleringsmoleculen zijn essentieel voor de gezondheid van uw cellen. 
Daarom maakt uw lichaam zijn eigen voorraad aan. Maar vanaf 12-jarige leeftijd 
maken onze cellen steeds minder van deze moleculen aan. ASEA is de enige bron 
ter wereld die Redox signaleringsmoleculen aanvult. 

Een van de veiligste producten ter wereld.  

Er is bijna niets ter wereld dat zo veilig voor het lichaam is als ASEA. Het is veiliger 
dan kraanwater, bronwater of alkalisch water. Er is meer dan 5 miljoen dollar 
uitgegeven om ASEA en de basistechnologie te testen. Alle resultaten tonen aan dat 
ASEA veilig is voor alle weefsels, organen en lichaamsstelsels. Er werd onderzoek 
uitgevoerd naar tientallen bijwerkingen, zoals endo-toxiciteit, cyto-toxiciteit, 
geno-toxiciteit, omgekeerde mutatie, chromosomale afwijkingen en acute toxiciteit. 

Een dergelijk grondig onderzoek van een eindproduct is ongekend in de wereld van 
voedingssupplementen. Waarom? Omdat het duur is! Wie wil er nu 5 miljoen dollar of 
meer uitgeven aan veiligheidsonderzoeken? 

ASEA wil dat. 

We willen dat u weet dat iedere fles, iedere portie en iedere slok ASEA positief 
bijdraagt aan uw gezondheid en tegelijkertijd volledig veilig is voor uw lichaam. 


