
Alle woorden met handelsmerk of geregistreerd handelsmerk symbolen zijn handelsmerk van ASEA, LLC. 
©2017 ASEA, LLC, Pleasant Grove, UT 84062 . support@aseaglobal.com . aseaglobal.com 

ASEA REDOX 
Cel Signalering Supplement  
 

 
 
 

 

ASEA Redox Cel Signalering Supplement spreekt op gen niveau de cel-
afbraak aan. Dit supplement wordt gemaakt door gebruik te maken van 
een baanbrekend gepatenteerd proces dat de moleculen uit zout water 
reorganiseert tot redox signaal moleculen. Het is wetenschappelijk getest 
en de resultaten laten zien dat het de genetische ‘pathways’ activeert. 
 
Gebruiksvoorschrift 

Volwassenen drinken twee maal daags 60ml. 
Kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 drinken 60ml per dag. 
Niet gebruiken als het er naar uit ziet dat er met het product geknoeid is. 
Het wordt afgeraden ASEA REDOX met iets anders te mengen. 
Zwangeren of vrouwen die borstvoeding geven dienen een arts te 
raadplegen alvorens ASEA te gebruiken. ASEA REDOX kan gekoeld 
worden om de smaak te verbeteren. 
 
ASEA REDOX Story 

De afbraak van de cellen 
Miljoenen mensen over de hele wereld lijden aan een verzwakt 
immuunsysteem, ongezonde ontstekingsrespons, hart en vaat 
problemen, spijsverterings klachten en een verstoorde hormoonbalans. 
Deze problemen kunnen het resultaat zijn van milieu factoren of 
veroudering, zoals stress, dieet en zelfs de lucht die we inademen. 
Recent onderzoek laat zien dat sommige levensstijlkeuzes genen kunnen 
“uitzetten” en daarmee effect hebben op allerlei systemen in het 
lichaam. 
 

De REDOX doorbraak 
Redox signalering (ook wel cel signalering genoemd) is essentieel om de 
genetische communicatie tussen cellen te versterken en op gang te 
houden. ASEA’s doorbraak in Redox Signaal technologie voorziet in 
kritieke verbindingen en communicatie tussen de cellen om een 
optimale vernieuwing en revitalisering te verzekeren en de ontwikkeling 
van nieuwe gezonde cellen in het lichaam te ondersteunen. 
ASEA REDOX Cel Signalering Supplement is een uniek supplement dat 
actieve redox moleculen bevat – cel boodschappers die op een positieve 
manier effect hebben op de genexpressie, de cellen helpen te 
beschermen en verjongen en helpen te functioneren op optimaal niveau. 
 

 

Dit product, ASEA’s doorbraak, bevat 
Redox Signaal Moleculen. 
 

 

 
  

1L / 32fl. oz. 
1 doos: €114 / 100PV 
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ASEA REDOX Cel Signalering Supplement 

Wetenschap 

ASEA heeft zich verplicht tot een voortdurende product controle op 
veiligheid, werkzaamheid en certificering waar mogelijk. Tevens moet 
verder onderzoek de potentiële aanwezigheid en het nut van redox 
signalering suppletie bewijzen. 

Genexpressie 

ASEA heeft het onafhankelijke genetisch onderzoek laboratorium 
‘Taueret’ gevraagd een onderzoek van 8 weken te doen naar de effecten 
van ASEA REDOX op de activering van de menselijke genen. Resultaten 
laten zien dat 20 tot 31% verschil in genexpressie van vijf genen 
verbeteren. 

De genen die geactiveerd werden in 
deze studie staan bekend als 
‘pathway’ signalering genen, wat 
betekent dat zij de potentie hebben 
om veel biologische responses te 
beïnvloeden. Deze genen hebben 
een sleutelpositie en spelen een 
vitale rol in vijf gebieden in het 
menselijk lichaam evenals in 
dozijnen reactieketens. 
 

Antioxidanten 

Onafhankelijke wetenschappers deden testen om te onderzoeken of 
blootstelling aan ASEA REDOX de productie van antioxidanten zoals 
glutathion peroxidase zou vermeerderen. De tests laten zien dat bij 
gebruik van ASEA REDOX een significante toename van antioxidanten 
wordt veroorzaakt zonder een ontstekingsrespons op te roepen. 
In gerelateerde studies hebben wetenschappers gepoogd om te bepalen 
of contact van ASEA REDOX met epitheel cellen de werkzaamheid van 
belangrijke antioxidanten in het lichaam beïnvloed. Zij vonden een 
toename van 800% in effectiviteit van glutathion na langdurig gebruik 
van ASEA REDOX. 

Oxidatieve stress 

ASEA heeft Dr David C. Nieman, natuurkundige, aan de ‘Appalachian 
State University’ gevraagd een studie te doen naar de effecten van ASEA 
Redox op de oxidatieve stress in het lichaam. De resultaten lieten een 
significante daling van oxidatieve stress zien. Bij de deelnemers aan de 
studie werd een lager 8-hydroxideoxyguanosine (8-OHdG) waargenomen, 
een geoxideerde nucleoside van DNA en bio marker van 
gegeneraliseerde, cellulaire oxidatieve stress. Bij hen werd ook een 
verlaging van de geoxideerde vorm van LDL cholesterol waargenomen. 
Deze bevindingen suggereren dat ASEA REDOX oxidatieve stress 
vermindert en de gezondheid van hart en vaat ondersteunt. 

Veiligheid 

Wetenschappelijk onderzoek is essentieel om de waarde en de veiligheid 
van de Redox Signalering Technologie van de ASEA producten te laten 
zien. De firma laat voortdurende onderzoek uitvoeren om te verzekeren 
dat de producten veilig zijn en dat zij voldoen aan de hoogst mogelijke 
productiestandaards. 
Details van zowel ASEA’s veiligheidsstudies als product certificering staan 
op de website : aseaglobal.com > SCIENCE. 

Het nut 

ASEA REDOX Cel Signalering 
Supplement bevat actieve redox 
moleculen – cellulaire 
boodschappers, die positief effect 
hebben op genexpressie, bovendien 
helpen zij cellen op een optimaal 
niveau te functioneren, te 
beschermen en te verjongen. 
ASEA REDOX gebruikers genieten 
allemaal van de voordelen van de cel 
signalering, dat zich vertaalt naar 
gezondheid op het meest 
fundamentele niveau. ASEA REDOX 
is wetenschappelijk getest en laat de 
activering van genetische 
reactieketens zien en heeft effect op 
genen die: 

- De respons van het 
immuunsysteem verbeteren 

- De ontstekingsresponse 
ondersteunen 

- De gezondheid van hart en vaten 
en de elasticiteit van de arteries 
ondersteunen 

- De spijsvertering en de daarbij 
benodigde enzymen productie 
verbeteren 

- De hormoonbalans die vitaliteit 
en gezondheid ondersteunt 
moduleren 

 

Ingrediënten 

Gedeïoniseerd water en NaCl (zout) 

ASEA REDOX wordt geproduceerd 
in een door de FDA-geregistreerde 
fabriek en is gecertificeerd door 
onafhankelijk laboratorium dat het 
actieve redox signaal moleculen 
bevat. 

 

 

Voor meer vragen neem contact op 
met : 

 

 

Leonie van den Berg 

06 2809 3366 

leonie@omnifit.nl 


