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ASEA Redox Supplement 

Cellulaire Gezondheid van Binnen uit. 

We leven in een snel veranderende maatschappij die ons constant om meer energie 
vraagt, betere concentratie, hogere vitaliteit – alles wat ons helpt om beter te 
presteren en ons gezonder te voelen. Is het dan niet vreemd dat velen van ons 
opzoek gaan naar gezondheidsproducten die eigenlijk niets voor onze gezondheid 
doen? 

De experts spreken over gezondheid op een heel nieuw niveau: op cel niveau. Ieder 
systeem in het lichaam berust op gezonde cellen en cel communicatie, welke op hun 
beurt op redox signaleringsmoleculen berust, cruciale boodschappers die binnenin 
de cel gemaakt worden. 

ASEA: Cellulaire Gezondheid 

Naarmate we ouder worden, en ons systeem meer belast wordt door gifstoffen in het 
milieu en we aan stress bloot gesteld worden, vermindert de cel functie. De capaciteit 
van het lichaam om een goede balans van redox signaleringsmoleculen te 
handhaven vermindert daarmee ook. 

ASEA heeft de unieke techniek ontwikkeld, die stabiele actieve redox 
signaleringsmoleculen in een drinkbare vorm kan produceren. Dit gepatenteerde 
proces zorgt voor leven-gevende moleculen in een heldere vloeistof – de eerste in 
zijn soort; en is een vlijmscherpe doorbraak in gezondheid. 

Onafhankelijk van wat uw gezondheidsprobleem ook mag zijn, ASEA Redox 
Supplement kan je cel communicatie naar een optimaal niveau brengen en daarmee 
de gezondheid van ieder systeem in je lichaam onmiddellijk verbeteren. 

Het gaat om de wetenschap 

Hoewel je misschien nog nooit van redox signaleringsmoleculen gehoord hebt, is het 
geen nieuw onderzoeksgebied in de wetenschap. Er wordt al decennia onderzoek 
naar gedaan, verschillende Nobel prijzen zijn uitgereikt voor gerelateerd onderzoek 
en meer dan 10.000 papers zijn geschreven door collega’s die dit 
onderzoeksonderwerp getoetst hebben. 
Bovendien zijn er ook de nodige (ongeveer 1200) boeken over dit onderwerp 
geschreven. 

Het aanvullen van je Redox 

Met slechts 120ml ASEA Redox supplement per dag herstel je een natuurlijke balans 
in je lichaam, precies die redox moleculen die je lichaam ook maakt maar in een 
hoeveelheid die nodig is voor optimale gezondheid. 

Honderd duizenden mensen over de hele wereld ervaren al de voordelen van de 
verbeterde cellulaire gezondheid. ASEA Redox Supplement heeft al een positieve 
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verschuiving in de bloedserum markers laten zien binnen een periode van 24 uur, die 
al begon in de eerste 30 minuten. M.a.w. zo gauw als je het begint te drinken, begint 
het te werken en het blijft dat de hele dag doen. 

Omdat de moleculen in de ASEA lichaamseigen zijn verbeteren zij de vitale cel 
functie waardoor optimale gezondheid bereikt wordt – en het supplement zelf is 
100% veilig en non-toxisch. 

Wat nieuw is, is de mogelijkheid om de redox signaleringsmoleculen in je lichaam 
aan te vullen van binnen uit met ASEA redox supplement en van buiten naar binnen 
met Renu 28 gel en met het Renu Advanced Intensive Redox serum (leverbaar in 
september) voor een algehele gezondheid die begint in de cel. 

Bereik je beste gezondheid ooit 

ASEA Redox Supplement is een uniek product en is beschermd met diverse 
patenten. Niemand anders kan bieden wat ASEA biedt. 

Realiseer je maar eens wat dit betekent: 

 Een innovatief product dat het lichaam helpt energie te genereren, antioxidanten 
activeert en het lichaam laat werken zoals het zou moeten. 

 Een fundamenteel gezondheidsproduct dat, op cel niveau, de gezondheid van alle 
systemen een positieve impact geeft vanaf het moment dat je het gebruikt. 

 Een product dat alleen bij ASEA te verkrijgen is. 

Ben je er klaar voor om ASEA zelf uit te proberen? Je hebt niets te verliezen alleen 
maar te winnen. Probeer ASEA Redox Supplement vandaag nog! 

Bekijk ook het volgende videofilmpje: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=57&v=jz0tuBkfxeY  
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