De Fresh Health Bioenergetic
Imprinter biedt een complete en
natuurlijke manier om
energetische stimulatie aan te
moedigen.
De Fresh Health Bioenergetic Imprinter wordt beschouwd als onderdeel van de vibrationele geneeskunde. Het
behoort niet toe tot homeopathie maar is hier wel aan verwant . In de homeopathie gaat men uit van de
wetenschap dat de mens van binnenuit geneest. Homeopatische en bio- energetische remedies staan het lichaam
toe zijn aangeboren biologische wijsheid aan te boren en zo een reactie te starten naar een positieve gezondheid.
De juiste trillingshoogte
Door de combinatie met de basisprincipes van
homeopathie, registreert de imprinter de ‘trillingshandtekening’ van uw lichaam waaronder de
diverse schadelijke pathogenen. De imprinter
versterkt deze trillingen en maakt gebruik van de
door uw lichaam afgegeven biofeedback waardoor
het lichaam gestimuleerd wordt om in balans te
komen.
Veel van deze nieuwe technologie genaamd ‘Energy
Medicine’ is ontstaan in Europa, waar men ontdekt
heeft hoe homeopatische resonantie een heel
wezen kan harmoniseren. De overtuiging is dat de
versterkte resonantie, de ziekteverwekkers
onmiddellijk ‘te lijf gaat’. Net zoals de manier
waarop een operazanger een glas kan laten barsten
door een te hoge noot te zingen. Parasieten,
bacteriën, virussen en andere organismen worden
beschadigd of gedood als ze in aanraking komen
met verhoogde en versterkte frequenties.
Onevenwichtigheden in de gezondheid
De Fresh Health Bioenergetic Imprinter richt zich op
de onderliggende oorzaken van de onevenwichtigheden in de gezondheid, zoals giftige overbelasting,
onderliggende bacteriële, virale, microbiële en
parasitaire activiteiten, degeneratieve ziekten en
andere stressoren die leiden tot een slechte
gezondheid.
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Inzetten van uw homeopatische middelen
De imprinter kan ook de door u gebruikte homeopatische
middelen versterken en opslaan in de detox box. De
detox box kan of via de input-zijde ‘meegenomen’
worden in het lichaam van de gebruiker of gedragen
worden (als halsketting of in broekzak).

Voordelen van de Bioenergetic Imprinter
• gemakkelijk en moeiteloos te bedienen;
• programma's hebben nooit aanpassing nodig;
• er worden geen stoffen opgenomen in het lichaam;
• werkt tegelijkertijd aan verschillende aandoeningen;
• het duurt slechts enkele seconden om frequenties te
meten;
• de detox en anti-allergy boxen kunnen talloze malen
gebruikt worden;
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De Bio-energetic Imprinter is
natuurlijk, veilig en niet-invasief.
U voelt niets, het veroorzaakt
geen pijn of ongemak.

Gebruik met twee handen
• Zet het apparaat aan en plaats drie vingers per
hand op iedere koperen plaatje.
• Terwijl u goed contact maakt met de plaatjes,
kunt u met uw pink de startknop indrukken.
• U begint met 1x per dag voor 2 tot 3 dagen,
daarna kunt u dit opvoeren naar 3x per dag.
• De rustige opbouw is om een mogelijke
herxheimer reactie te voorkomen.
• Na een week kunt u desgewenst de frequentie
verhogen. 5 tot 10 keer per dag geeft vaak
sneller resultaat.
• Zet het apparaat uit na ieder gebruik.

De anti-allergie box
• De anti-allergie box is geprogrammeerd met
duizenden verschillende allergenen.
• Plaats de allergie box op de ‘input’ kant en uw
hand op het ‘output’ plaatje.
• Start de imprinter en wacht tot u een piepje hoort.
U kunt dit 1 tot 3 keer per dag doen.
• Sommige vrouwen houden de allergie box onder
hun kleding op de huid. De allergie box kan ook in
de broekzak gedragen worden.
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Stap 1: Het gebruik met de detox box
• Plaats drie vingers op het ‘input’ koperen plaatje.
Leg de detox box op de ‘output’ kant.
• Druk op de startknop maar zorg ervoor dat de hand
op de ‘input’ kant contact blijft houden.
• U doet dit maar 1x keer of misschien 1x per maand.
• U kunt ook bijvoorbeeld homeopatische middelen
op de ‘input’ klant leggen en deze ‘imprinten’ naar
de detox box. Dit hoeft u maar 1x te doen.
• De detox box kan met een koordje om uw nek
hangen of gewoon in uw broekzak.
• De box moet schoon blijven. Het beter om de box
in een plastic zakje te doen.

Stap 2:
• Detox box kunt u nu op de ‘input’ kant leggen en
uw drie vingers op de ‘output’ kant.
• U activeert de start knop.
• Hierdoor bereikt u een dubbele versterking van de
trillingen maar ook als methode om het lichaam te
stimuleren om de werking van de door u gekozen
homeopatische middelen mee te laten werken via
de detox box.
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Sommige gebruikers vertellen
graag over hun ervaringen.
Allen vinden de eenvoudige
bedieningswijze zeer prettig.

“Drie jaar lang heb ik last
gehad van maagpijn, een
opgeblazen gevoel en
winderigheid. Ik voelde
me zeer ongemakkelijk.
Mijn nachtrust werd
steeds door de pijnen verstoord. Mijn dokter heeft me
twee jaar lang medicatie gegeven maar niets hielp. Ik
heb de bioernergetische imprinter geprobeerd in de
hoop dat het de pijnen zou verlichten of helemaal zou
laten verdwijnen. Tot mijn verbazing merkte ik al na de
vierde dag dat het opgeblazen gevoel helemaal weg was,
de pijnen veel minder en de winderigheid minimaal
waren. Na een week waren alle symptonen weg.”

“Mijn chiropractor
gaf me de tip om eens de
bioenerergetic imprinter te
gebruiken om de
symptomen van de ziekte
van Lyme die steeds weer
terugkwamen, te verlichten. Ik was begonnen om 6 tot 7
keer per dag de imprinter te gebruiken en de kleine zwarte
droeg ik onder mijn kleren. Nu de symptomen ‘weg’ zijn,
realiseer ik me dat met de ziekte van Lyme de symptomen
toch steeds weer terug kunnen komen. Toch merk ik dat
bijvoorbeeld de pijnen in mijn heupen best al wel lang weg
zijn. Ik kan de imprinter aanraden aan anderen en ben
zeker bereid mijn bevindingen met hen te delen.”

“Mijn echtgenoot heeft
net nog een imprinter van
u gekocht en ik vind het
fijn u te laten weten
hoeveel deze machine me
heeft geholpen met het
beheersbaarder maken van allergieën. Ik heb al zovele
jaren injecties geprobeerd maar de allergsche reacties
kwamen in alle hevigheid steeds terug nadat de injectie
was uitgewerkt. Ik ben in maart begonnen met de
imprinter en ben zonder enige allergische reacties door
de lente heen gekomen. Bijna geen enkele reactie voor
de eerste keer in mijn leven. Zelfs bij allergie injecties
had ik toch alsnog last van de symptomen. De
Bioenergetic imprinter maakt het verschil in mijn leven!”

“De vatbaarheid van
mensen is bij iedereen
weer anders, de ene wat
sneller dan de andere.
Mijn vriendin werkt als
verpleegster op
afdelingen waar ze onder andere te maken heeft met
terminale patiënten. Ze draagt onder haar kleding de
zwarte detox box als ze bij haar patiënten is. Voor mij is
voorkomen beter dan genezen en daarom gebruik ik de
imprinter preventief. Begin er langzaam mee en bouw
het gebruik ervan op. Bij preventie druk ik niet meer dan
twee keer op de startknop. Een geweldige aanwinst voor
ieder huishouden om jezelf te beschermen”

Deze ervaringen zijn van buitenlandse gebruikers, hun bevindingen zijn vertaald. De gebruikers
zijn bekend bij Fresh Health Machines. Op verzoek kunnen wij uw vragen en/of opmerkingen doorzenden.
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De Fresh Health Bioenergetic
Imprinter ondersteunt ontgifting
van het lichaam en werkt mee
aan het afnemen van allergische
reacties.

Informatie
Garantiestellingen
The Fresh Health Bioenergetic Imprinter heeft een
garantie van 12 maanden na aankoop van het apparaat.
De garantie is gebaseerd op het volgen van de instructies.
In geen enkel geval neemt Fresh Healh BV
verantwoording of valt aansprakelijk te stellen voor welke
schade dan ook voorkomende uit onjuist gebruik van de
instructies.
Het Fresh Health Centrum in Amsterdam
De Fresh Health Bioenergetic Imprinter ondersteunt
ontgifting van het lichaam en werkt mee aan het
afnemen van allergische reacties. U bent van harte
welkom in ons Fresh Health Centrum in Amsterdam. Hier
kunt u het apparaat bekijken. We helpen u graag om de
weg naar herstel te kunnen vinden met heldere thema’s
die u op onze website www.FreshHealth.nl rustig kunt
bekijken.

Technische gegevens
Formaat
16x10x4,5 cm
Stroombron
Met 2x 9 volt batterijen
Operation
Het apparaat kan onder normale condities continue
gebruikt worden.
Toebehoren
• 2 x 9 volt batterijen
• Een detox box
• Een allergie box
• Alcohol schoonmaakdoekjes
Schoonmaken van de imprinter
Externe onderdelen van de Fresh Health Bioeneric
Imprinter kunnen schoongemaakt worden met alcohol
doekjes.
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