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Bijzondere ontwikkelingen! 

Meer dan zestien jaar geleden ontdekte een groep medische professionals, deskundigen en 
onderzoekers een nieuwe en merkeigen methode voor het maken van Redox 
signaleringsmoleculen, die eigen zijn aan het menselijk lichaam. Dit werk leidde tot de 
basistechnologie achter ASEA en biedt een manier om het lichaam te voorzien van deze 
gestabiliseerde Redox Signalering Moleculen die noodzakelijk zijn voor gezonde cellen, ja zelfs 
voor leven. Zonder deze moleculen is er geen leven mogelijk. 
 
Voortbouwend op deze fundamentele technologie hebben wetenschappers en onderzoekers 
van ASEA het gepatenteerde proces verbeterd en uitgebreid. Zodoende zijn deze Redox 
signaleringsmoleculen verder gestabiliseerd en commercieel beschikbaar gemaakt voor 
consumenten. Sinds de introductie van ASEA op de markt zijn deze wetenschappers 
doorgegaan met het onderzoek naar de heilzame effecten van ASEA op de cellen, weefsels en 
organen van het lichaam. 
 
Sommigen noemen dit de grootste doorbraak in de biologische wetenschap sinds de ontdekking 
van de penicilline of de ontdekking van DNA. 
Het is geen drug, kruid, vitamine, mineraal, sap of nutriënt. Het bevat geen stimuli of 
giftige stoffen en het heeft geen bijwerkingen. 
 
De firma ASEA heeft samen met de atoomfysicus Gary L. Samuelson PhD uiteindelijk een 
proces ontwikkeld om de Redox Signalering Moleculen te stabiliseren. Het proces heeft diverse 
patenten opgeleverd. Er zitten biljoenen van deze reactieve signaal moleculen in iedere liter fles 
ASEA. Het proces om deze signaal moleculen buiten het lichaam te kopiëren heette lange tijd 
ONMOGELIJK, ook volgens de onderzoekers van Harvard, UCLA, en andere vooraanstaande 
universiteiten. Totdat het proces getest werd en de deugdelijkheid ervan kon worden 
bevestigen. 

Bioagilytix redox certificering 

BioAgilytix Labs is gespecialiseerd in bioanalyse voor farmaceutische en biotech 
bedrijven. 
Met het hoofd kantoor in Noord Carolina is Bioagilytix de wereld leider op het gebied van 
uitbestede laboratoriumdiensten, het ontwikkelen, optimaliseren en het uitvoeren van 
bio-analytisch testen en het valideren als derde partij, ondersteunen van farmaceutische 
ontdekkingen, preklinische en klinische ontwikkeling en productie. 
Als toonaangevende onderzoeksorganisatie (CRO-lab), gespecialiseerd in de behoefte 
naar onderzoek van grote moleculen, stelt Biagilytix hun expertise op cel-gebaseerde 
testen, biomarkers, immunogeniciteit en farmacokinetiek, wetenschappers met 
innovatieve technieken in staat deze spel-veranderende biologische producten te laten 
testen. 

BioAgilytix‟s team of PhD-level experts validates the existence of redox signaling 
molecules in ASEA‟s redox products. 

 
Onderzoek toont aan dat de wetenschappelijke voorsprong van ASEA vloeistof de efficiëntie 
van het lichaam om antioxidanten te benutten met 500% verhoogd. 

In het algemeen is de sportwereld nog niet op de hoogte van deze wonderbaarlijke 
wetenschappelijke ontwikkeling, hoewel ASEA sommige bekende atleten voor duursporten, 
inclusief marathonlopers en fietsers, getest heeft aan de „Appalachian State Universety‟ met 
ongelooflijke resultaten. Na het ondergaan van ademhaling drempel (VT) tests, waarbij atleten 
tot het punt van uitputting aangemoedigd werden, ervoeren de atleten na gebruik van ASEA 
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ongelooflijke verbeteringen. Na slechts 2 weken 
ASEA gebruikt te hebben, werden de atleten 
opnieuw getest en hun uithoudingsvermogen nam 
met gemiddeld 12% toe, soms zelfs zo veel als 
30%. Dit is nog niet vertoond in de sport- en 
fitnesswereld met uitzondering van het gebruik 
van onwettige en schadelijke steroïden (ASEA 
heeft WADA test documenten die melden dat er 
geen onwettige/verboden middelen aanwezig zijn). 
Marathonlopers hebben de firma gebeld met de 
vraag waarom zij onwaarschijnlijke resultaten 
boekten terwijl zij pas kort het product gebruikten. 
Sommigen vroegen zich af waarom zij de tweede 
helft harder konden lopen dan de eerste helft (“negative splits”). 

Zie ook https://vimeo.com/113436979 

Of ga naar mijn website www.omnifit.teamasea.com waar nog meer informatie en video‟s staan. 

 
 

Hoe werkt deze wetenschap? 

Eenvoudig gezegd: In de cel van het menselijk lichaam zitten “Mitochondrie”, de 
energiecentrale van iedere cel. 

De mitochondrie produceert 2 typen signaal moleculen te weten:  
1 Immune systeem communicatie molecuul 
2 Antioxidant activatie molecuul 

Zonder deze signaal moleculen kunnen noch het immuun systeem noch de antioxidanten hun 
functie vervullen. 

Deze signaal moleculen zijn de boodschappers die duizenden chemische reacties besturen die 
iedere seconde binnen en buiten de cel plaats vinden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de 
communicatie tussen de cellen en laten zij alle cellen weten wat de gezondheid en welzijn van 
iedere cel is. De signaal moleculen voeren de instructies uit en registreren wanneer en hoe de 
chemische reacties gebeuren. Wanneer een cel ziek wordt of beschadigd zijn deze moleculen 
van cruciaal belang in het herstel proces. Op hun beurt waarschuwen zij het 
verdedigingsmechanisme van de cel om in actie te komen. Indien de cel zichzelf niet kan 
repareren zorgen de signaal moleculen er voor dat de cel vernietigd wordt en door een nieuwe 
gezonde cel vervangen. 

De tegenwoordige onderzoekers kunnen nu diep in de cel kijken en zij werken aan het in kaart 
brengen van hun ingewikkelde processen. Zij hebben ook ontdekt dat, naarmate we ouder 
worden, onze cellen om de een of andere reden „luier‟ worden en niet meer met volle kracht 
reageren op instructies van ons DNA. Deze luie cellen gaan zichzelf vermenigvuldigen i.p.v. 
zichzelf, in opdracht van de DNA-instructie, doelbewust te vernietigen. Het resultaat is dat ons 
immuunsysteem verzwakt waardoor ziekten binnen sluipen en niet vernietigd worden. In dat 
stadium ontwikkelen we chronische ziekten, symptoom van de oude dag, we genezen 
langzaam en raken in verval. In sommige gevallen hebben cellen ongecontroleerde groei door 
het haperen van de signalering. Het lichaam dient deze slecht functionerende cellen te 
verwijderen. Soms gebeurt dit niet en de cellen vermenigvuldigen zich met uiteindelijk resultaat 
dat het hele systeem het opgeeft. 

https://vimeo.com/113436979
http://www.omnifit.teamasea.com/
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In de laatste 20 jaar of zo zijn de consumenten geïnformeerd over hoe belangrijk het is voor het 
menselijk lichaam om antioxidanten tot zich te nemen, maar er is nog een deel van het verhaal 
wat ons niet verteld is. Het had natuurlijk ook niet veel nut, want meer konden we toen niet 
doen. Het maakt niet uit hoeveel antioxidant we innemen, als er niet het juiste aantal signaal 
moleculen aanwezig zijn en in de juiste verhouding, kunnen het immuunsysteem en de 
antioxidanten hun functie niet goed uitvoeren. Het behoort tot de algemene kennis dat 
voedingssupplementen een belangrijke aanvulling op onze voedingsmiddelen, maar er moet er 
nog een stap gemaakt worden om het belang van deze signaal moleculen duidelijk te maken. 
ASEA concurreert niet met andere voedingsproducten. ASEA werkt juist in synergie met alle 
andere voeding en stelt deze in staat om optimaal te functioneren. Dit komt door de toename 
van 500% in de moleculaire efficiëntie met betrekking tot de mogelijkheid van de antioxidanten 
geactiveerd en gebruikt te worden. Wanneer de signaleringsprocessen optimaal functioneren, 
heeft het lichaam de mogelijkheid voeding en supplementen maximaal te benutten voor een 
gezonde cel functie. 
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ASEA – Het bedrijf 

Het verhaal van ASEA is tamelijk verbazingwekkend. Het bedrijf, dat 
aan ASEA vooraf ging, heeft jaren en miljoenen aan farmaceutisch 
onderzoek gedaan, maar had problemen om meer fondsen te werven 
om de eindstreep te halen. Eind 2006 werd Verdis Norton gevraagd 
om lid te worden van de raad van bestuur. Verdis, een specialist in 
het weer nieuw leven in blazen van bedrijven, bekeek alle onderzoek 
en test resultaten en realiseerde zich al gauw dat het bedrijf zich beter 
in een andere richting kon ontwikkelen.  ~In 2008 kochten Verdis 
Norton (ASEA – CEO) en James Pack (ASEA – President) de rechten 
van de productie en ASEA was geboren. Sinds dien heeft ASEA, 
samen met de atoomfysicus Dr Gary Samuelson PhD, een manier 
gevonden om de reactieve signaal moleculen te stabiliseren. De 
patenten en de aangevraagde patenten zijn eigendom van ASEA‟s 
oprichter en CEO, Verdis Norton. 

Verdis Norton heeft meer dan 30 jaar ervaring als internationaal vicepresident voor de strategie 
van o.a. General Foods, Kraft Foods, Hobart Industries, Freemark International en andere 
bekende firma‟s. Hij heeft een onberispelijke staat van dienst en een indrukwekkende CV. 

Verdis Norton noemt die een “eens in de 50 jaar voorkomende doorbraak” en zegt dat de 
gezondheidsindustrie nog nooit zo‟n product gezien heeft. Sinds 2010 is het beschikbaar voor 
het grote publiek. Alle productie rechten zijn van ASEA  en zij produceert het product in haar 
eigen fabriek. ASEA verwacht het snelst groeiende bedrijf te zijn binnen de 
gezondheidsindustrie die de grens van een miljard dollar bereikt op de nationale en 
internationale markt. 

Verdis Norton is geen onbekende als het gaat om uitbreiding en strategieën. Dat is al 30 jaar 
zijn kracht geweest. De firma heeft verklaard klaar te zijn voor productie  van $500 miljoen 
verkoop, zonder backorders te moeten registreren. ASEA heeft een groei doorgemaakt van 
maar liefst 700% in de laatste 6 maanden, met de officiële start van het bedrijf in de herfst van 
2010. Door de ouder wordende generatie van babyboomers, die een gezondheidsproduct met 
veel impact wenst, zal de groei van het bedrijf in de toekomst zeker doorgaan. 

Na veel zorgvuldige analyse heeft ASEA voor de 
beproefde methode van netwerk marketing distributie 
gekozen om het product voor een betaalbare prijs op 
de markt te brengen. Zij kozen de beproefde methode 
van “World of Mouth Marketing”, de bekende mond tot 
mond reclame. 

ASEA zoekt actief naar mensen die “andere dienen 
en helpen” tot hun missie hebben gemaakt. Als dit je 
vertrouwd in de oren klinkt en je wil ons team 
versterken wordt dan ASEA ´associate´, we nodigen 
je uit om de onderstaande links te bezoeken. 

www.omnifit.teamasea.com 

www.omnifit.nl 

http://www.omnifit.teamasea.com/
http://www.omnifit.nl/

