De Fresh Health Bio-energetic Imprinter is natuurlijk, veilig en niet-invasief. U voelt niets
van de behandeling, het veroorzaakt geen pijn of ongemak. Er kan meteen tijdens de
behandeling verlichting optreden of binnen enkele minuten of uren. Door rustig op de
bouwen in het gebruik voorkomt u een mogelijke Herxheimer* reactie. Maak de koperen

plaatjes regelmatig schoon met de alcoholdoekjes. De detox- en allergieboxen zijn
persoonlijk. Andere personen kunnen wel na schoonmaak gebruikmaken van de
imprinter, maar hebben wel hun persoonlijke detox- en allergieboxen nodig.
Wij wensen u veel plezier met de Fresh Health Bioenergetic Imprinter.

Gebruik met twee handen

Stap 1: Het gebruik met de detox box

Stap 2:

De anti-allergie box

Gebruik met homeopatische middelen
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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.
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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.
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.
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Detox box kunt u nu op de ‘input’
kant leggen en uw drie vingers op
de ‘output’ kant.
U activeert de startknop.
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.

•
•
•

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.

De Herxheimer reactie wordt veroorzaakt door het afsterven van de bacterie, wanneer een lichaam te snel ontgift en er meer gifstoffen
vrijkomen dan het lichaam in staat is om uit te scheiden. Wanneer dit gebeurt, kan hoofdpijn, misselijkheid, braken en algehele malaise
het gevolg zijn. Hoewel dit maar een korte periode duurt, kan het ernstig zijn en iemand er van weerhouden om het doel te bereiken.
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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.
Pas de spierspanningstest toe om te
bepalen wel homeopathisch middel
geschikt voor u is.
Druk op de startknop maar zorg
ervoor dat de hand op de ‘input’
kant contact blijft houden.

