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Nieuws 

Op 17 februari waren we in Stuttgart voor de jaarlijkse ASEA conferentie in Europa. Naast het 
weerzien met ons Nederlandse team en de Duitse bekenden is het altijd bijzonder om de 
inspirerende verhalen van Tyler Norton, één van de oprichters, te horen. ‘Waarom’ zij het initiatief 
namen om dit de wereld in te sturen blijft een mooi verhaal. Mocht je willen horen hoe het bedrijf 
gestart is ga dan naar https://www.youtube.com/watch?v=vXDhD6iqaik 

Dat is precies de reden waarom ík deze producten promoot : 
Mensen helpen om hun gezondheid te hervinden. 

 

"Veel mensen zeggen dat ASEA de grootste innovatie is sinds de ontdekking van 
DNA. Wat ík zeker weet is dat ik nog nooit een middel heb gezien dat zo dichtbij het 

‘GEZOND OUD WORDEN’ ideaal van velen komt. En dat dan op een 
natuurlijke manier.  

Het is geen sapje, geen medicijn en geen supplement in de traditionele zin van het woord. 
Het is het huwelijk tussen wetenschap en natuur, en “LICHAAMSEIGEN! " 

ASEA beschermt de cellen in ons lichaam, het detecteert beschadigde cellen, het geeft het 
signaal tot reparatie of vervanging van de cel. Ik wist dat ons lichaam een groot zelf herstellend 
vermogen heeft en dat het vermogen daartoe af neemt met de jaren, maar nu kunnen we dit 
vermogen gedeeltelijk herstellen. Veel mensen hebben allerlei gezondheidsissues die niet alleen 
hun leven, maar ook die van hun familie bepalen. We horen verhalen van mensen van over de 
hele wereld die problemen hadden en die door ASEA enorme verbeteringen zagen, welke 
daarvoor onmogelijk leken. Velen kennen mij als open en eerlijk en ik zou dit nooit op durven 
schrijven, als dit niet echt waar was. 

ASEA is en zal een enorme shift gaan betekenen voor onze gezondheid en daar zal ik bij zijn en 
jij kan mee gaan op die reis. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vXDhD6iqaik
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Agenda 

Binnenkort organiseren we met het team in Nederland een ASEA 
bijeenkomst. Daarvoor wil ik jou uitnodigen (en neem gezellig 
iemand mee) voor deze vrijblijvende informatieavond op 27 Maart 
in Utrecht. Onder genot van koffie of thee kun je zelf ASEA 
proeven en ervaren en mensen spreken die al ervaren hebben wat 
ASEA voor hen of mensen in hun omgeving doet en heeft gedaan. 
Let op :  
EEN ‘POWER VROUW’ KOMT OP BEZOEK / MIS HET NIET! 
geef je wel even op per telefoon of mail. 

27 Maart 

Inloop 19.00 - Start presentatie 20.00 uur 

Carlton President Hotel, Floraweg 25,  Utrecht 

 

Ik zou het erg leuk vinden je daar te ontmoeten! 
Mocht je daar niet naar toe kunnen dan kun je natuurlijk altijd bij ons thuis een bijeenkomst 
bijwonen. Zie de Agenda die binnenkort voor het 2e kwartaal op mijn website verschijnt. 

 

Met warme groeten, 
Leonie van den Berg 

 

Dit is Trish Schwenkler (Canada), zij startte als huisvrouw met een echtgenoot die ontslagen 

was en is nu de top verdiener bij ASEA. Ik heb haar ontmoet en ze is een echte POWER-

WOMAN. Ze is enerzijds nog steeds zo laagdrempelig als een huisvrouw en anderzijds laat ze 

zoveel enthousiasme, passie, kennis en ervaring zien. Ik vind haar GEWELDIG!! Ik ben er heel 

enthousiast over, want ze komt 1 dag naar Nederland en JULLIE KUNNEN DAAR BIJ ZIJN! 

Zou je al wat meer over Trish willen horen en wat zij zegt over ASEA ga dan naar de volgende 

link :  https://www.youtube.com/watch?v=8A44lrMBk2c 

http://teamasea.us13.list-manage1.com/track/click?u=acf8437832773e80f3f348ed0&id=8ec439d9b5&e=f6009d8697

