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32 Toepassingen voor het spuitflesje 

(Let op: Het is verstandig om slecht een kleine hoeveelheid in het flesje te doen en het te gebruiken … of 
op te drinken … binnen 7 dagen!) 

(Chuck Gates: “Het voordeel van het gebruik van het spuitflesje is dat mensen direct het resultaat zien. Je spuit de 
redox direct op het probleem, terwijl als we het drinken het eerst door het lichaam moet worden opgenomen voor het 
naar de juiste plek kan gaan. Als we het spuiten of het nu acne, blauwe plekken, snij- of brandwonden je brengt de 
communicatie direct naar de beschadigde cellen.) 

Non-toxisch, antibacterieel, antischimmel, antiziektekiemen, ontstekingsremmend …… dus : spuiten maar! 

1. Als deodorant 
2. Ogen – Spa behandeling … voor een verzachtend en verfrissend oogbad. 

Het reduceert ook de roodheid van de ogen. Je kunt het sprayen of in het oog druppelen, even je ogen 
sluiten. Is bekend het gezichtsvermogen te verbeteren. 

3. Longen – Spray in je gezicht en mond terwijl je inademt. 
4. Als een ontsmettingsmiddel. (Dr Foster Malmed spuit het op zijn handen tussen de behandeling van 

twee patiënten.) 
5. Snij-, schaafwonden en littekens van recente operaties of bij nieuw gezette tattoos. 
6. Brandwonden; om de pijn te verlichten, sneller herstel en minder littekens. Voor ernstige brandwonden 

op handen: dompel het hele gebied onder tot de pijn draaglijk is. 
7. Puistjes (Acne). 
8. Builen en blauwe plekken. 
9. Huidaandoeningen van welke soort dan ook … ALLE huidaandoeningen: droge huid, eczeem, uitslag. 
10. Ouderdomsvlekken, wratten, moedervlekken, beschadigingen, huidmarkeringen, littekenweefsel. 
11. Insectenbeten. 
12. Zonnebrand … zelfs ernstige verbranding waarbij blaren zijn ontstaan. 
13. Gezicht en ogen als een antihistamine voor hooikoorts voor pollen en grassen. Inhaleer terwijl je 

inademt. 
14. Neus bloedingen 
15. Bij de hik. 
16. Gezichtsvermogen – Velen ervaren verbetering van hun gezichtsvermogen door het drinken en ook 

door het in de ogen te druppelen of te spuiten minstens 2maal per dag. (Druppelen blijkt hierbij erg 
nuttig.) 

17. Voor mannen als aftershave 
18. Om de structuur en kwaliteit van de huid te verbeteren – kan als verfrissende spa gebruikt worden door 

te sprayen of vrijelijk in het gezicht te ‘plenzen’. 
19. Spierpijn of krampen. 
20. Pijnlijke gewrichten. 
21. Hoofdpijn – Spuit in de mond, op de slapen en nek. 
22. Om de effecten van een ontgiftingskuur te verminderen. 

(Dr Gary Samuelson zegt als er een helingsproces stagneert, spray dan regelmatig gedurende de dag 
wat vloeistof in de mond; vaak zullen de problemen oplossen. 

23. Wagenziekte. 
24. Herstellen van jetlag. 
25. Oren. 
26. Gespannen spieren (Sommige masseurs laten hun cliënten 60 ml. drinken voor de behandeling en 

spuiten de ‘knopen‘ in de spieren). 
27. Mond: voor tanden, tandvlees en tandpijn of een zere mond. 
28. Gorgelen bij keelpijn en verkoudheid 
29. Bij het krijgen van tanden. 
30. Bij besmetting van giftige stof van klimop of eiken. (Komt voor in Nrd Amerika) 
31. Luieruitslag 
32. Dunner wordend haar. 


