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VITA

   Verklaring / Voorwoord

Vita Producten B.V. werkt volgens de filosofie van het niveaugericht 
handelen teneinde herstel en heelwording in fysische, fysiek-fysio-
logische- en psycho-emotionele zin mogelijk te maken. Hierbij is het 
een algemeen uitgangspunt dat activering (tenzij een acute situatie 

dit noodzakelijk maakt) per definitie verkeerd is. De lichaams-, en nader toe-
gespitst de cel-intelligentie weet namelijk haarfijn hoe te moeten handelen 
als de ‘xenogene’ (xenos = vreemd) toestanden, blokkades, remmingen en 
dergelijke zijn verwijderd. Dit laatste geldt voor alle denkbare niveau’s.

Dit is dan ook de reden dat de werking van onze expediënten (bevrijdings-
middelen) op de volgende niveau’s toepasbaar zijn gemaakt, waaronder:  Be-
wustzijnsniveau, Orgaanniveau, Celniveau, Quant + niveau, Quant - niveau,  
Atomair niveau, Sub-atomair niveau, Metafysisch niveau.  Uiteindelijk is de 
mens een metafysisch wezen! 
De sturing van de ontwikkeling bij Vita Producten B.V. is het gevolg van het di-
recte contact met artsen, therapeuten maar bovenal  de hulpvragende cliën-
ten en therapeuten waardoor wij ons in zeer moeilijke gevallen aangespoord 
voelden verder te zoeken en te ontwikkelen totdat wij in veel  gevallen de 
uiteindelijke hulp  konden bieden die men nodig had. Dit heeft uiteindelijk 
geleid tot ons huidige gamma waarbij wij tot nu toe als enige leverancier 
over een uitgebreid programma van middelen beschikken dat werkt op spe-
cifieke kernen, cortexen en systemen binnen het centraal zenuwstelsel als-
mede chromosoommutaties.

‘Energie is onze kracht’ is sinds de oprichting van Vita Producten B.V. de slo-
gan en is de leidraad bij het ontwikkelen van onze ‘energetische’ middelen 
die gebaseerd zijn op wiskundige wijze samengestelde -0- punt formules. 
Hierdoor is zelfs het kleinst denkbare  bereikbaar geworden voor onze expe-
diënten. Mocht u willen delen in het succes van deze middelen dan is de enig 
denkbaar zuivere methodiek tot vaststellen van het basisprobleem en het 
basismiddel(en) de Ideomotorische testwijze toegepast op de ratio-intuïtie-
ve testprotocollen. U wordt van harte uitgenodigd hiervan kennis te nemen 
(zie hiervoor de Studiegids van Vita Opleidingen B.V.).

Wij wensen u veel succes!

                          J. Noorlander, directeur

VERKLARING
Aangezien alles wat in dit werkboek staat 
of op enig andere wijze naar voren wordt 
gebracht met betrekking tot werking en 
toepassing van genoemde expediënten of 
andere methoden en/of middelen, waaronder 
internet en andere communicatiemedia, intra-
murale of extramurale mondelinge en schrif-
telijke overdracht  naar individuen of groepen 
geïnteresseerden, alsmede de grondslagen 
daarvan behoort tot de expliciete mening 
van het stichtingsbestuur alsmede de geest 
van de stichtingsdoelstelling, de expliciete 
mening van  verantwoordelijke  bestuurders 
van de drie werkmaatschappijen  voornoemd, 
welke mening mede berust op hedendaagse 
nationale en internationale kennis op het 
gebied van de quantenmechanica, quanten-
logie, bewustzijnsleer, wetenschapsfilosofie 
alsmede praktische therapeutische casuïstiek, 
beroepen verantwoordelijke bestuurders van 
de stichting en de werkmaatschappijen zich 
op artikel 7 GW, waarin vermeld de vrijheid 
van drukpers.

Handelsreclame dient een commercieel 
oogmerk en is als zodanig een publieke 
aanprijzing (Van Dale). Het werkboek van Vita 
Producten dient geen commercieel oogmerk. 
Er is geen sprake van publieke aanprijzing. 
Dientengevolge valt een en ander niet onder 
de term Handelsreclame. Dit werkboek wordt 
uitgebracht onder de verantwoordelijkheid 
van de stichting Orthotes en dient haar doel-
stelling. Het heeft daarbij een onderrichtge-
vende functie voor therapeuten en zij die dat 
willen worden.

DOELSTELLING STICHTING ORTHOTES
A - De stichting stelt zich ten doel het ver-
richten of laten verrichten van onderzoek 
naar quantum -energetische  toepassingen op 
natuurgeneeskundige en andere terreinen en 
het door middel van het geven van opleidin-
gen, verbreiden van een daaraan ten grond-
slag liggend natuurgeneeskundig concept; 

B - Het verrichten van alle verdere hande-
lingen, die met het vorenstaande in ruimste 
zin verband houden of daartoe bevorderlijk 
kunnen zijn: 
C - Voor de concretisering van de in de doel-
stelling omschreven idee verkiest het stich-
tingsbestuur hiertoe behorende verantwoor-
delijkheden ten uitvoer te laten brengen 
door VITA BEHEER B.V als holding van  
VITA OPLEIDINGEN B.V. met haar 
verantwoordelijkheid voor het oplei-
dingsconcept  en VITA PRODUCTEN 
B.V. met haar verantwoordelijkheid 
voor ontwikkeling en verspreiding 
van middelen en methoden ver-
band houdend met deze idee. 

Voorwoord
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VISIE

De Idee achter Vita Producten -  bestaande uit  
Vita Beheer.B.V., Vita Producten B.V. en Vita 
Opleidingen B.V. - is  de impliciete opdracht tot 
volledige rehabilita� e ofwel;  heling in de ruim-
ste zin van het woord. Dat betekent dat het de 
bedoeling is mensen terug te brengen  in hun 
van oorsprong  bedoelde natuurlijke status.

Deze impliciete opdracht is te vergelijken met 
het ethisch beginsel van de Duitse fi losoof Kant 
namelijk: zijn Categorische Impera� ef. Deze 
luidt:

Er is slechts één categorische impera� ef, 
en wel deze: handel uitsluitend volgens dat 
maxime waarvan ge tezelfder � jd zou  willen 
dat het een algemeen geldende wet was.

Ofwel: handel uitsluitend op grond van een 
inten� e waarvan u zou willen dat het de grond-
slag voor algemene wetgeving zou  zijn.

Vanuit deze  ethiek werken mensen in de 
ontwikkelingslanden, artsen zonder grenzen, 
beschermers van de natuur en vele individuen 
die zonder te vragen hun naasten dienen waar 
dat noodzakelijk is. Alles ondergeschikt aan de 
goede handeling die op dat moment gevraagd 
wordt en die het waard is als algemene wet-
geving te laten gelden.

Immanuel Kant (1724 - 1804)

De van oorsprong bedoelde natuurlijke status is die verschijningsvorm van 
mensen die vanuit een religieus ontwikkelingsperspec� ef gezien, zal leiden 
tot een “Status Humana” waarin geen ziekte noch gebrek heerst, geen oorlog 
en geweld, doch shalom, o� ewel vrede in welke toonaard dan ook. Elk ander 
perspec� ef, hoe legaal ook,  is naar onze mening niet relevant en leidt tot  te-
gengestelde scenario’s. De ziekte en het ziekmakende te bestrijden rekenen 
wij in dit verband tot onze impliciete opdracht.

Een en ander gaat er à priori vanuit dat de mens  goed is in de zin dat deze 
mens in poten� e over al datgene beschikt dat tot de Status Humana behoort 
en tot deze zal leiden, ware het niet dat deze mens zich  deze status en alles 
wat daartoe behoort nog niet bewust is. Een ieder is vrij zich dit proces naar 
eigen inzicht in te vullen. Vast staat  echter dat een ieder de eigen verant-
woordelijkheid daarin niet uit de weg kan gaan. Als deze visie onjuist is zijn er 
twee mogelijkheden: maak er het beste van zolang het duurt of stop ermee 
daar in dat geval elke vorm van zingeving  ontbreekt.

Het ontbrekende bewustzijn leidt tot een begrijpelijk verkeerd handelen dat 
karmisch vertaald, een bron van ziekte en gebrek wordt. Het weghalen en 
vernie� gen van al die krachten die ons verhinderen onze van oorsprong be-
doelde natuurlijke status te beleven zien wij dan ook als een impliciete op-
dracht tot handelen, gericht op de fysieke, psychisch-emo� onele mens in al 
zijn uitdrukkingsvormen.

Dit is de hoogste vorm van garan� e om in alle opzichten terug zichzelf te 
worden en in ieder geval voor onze � jd te voldoen aan de uitgangspunten die 
bij groeiend bewustzijn moet leiden tot het teleologisch doelwerkingspers-
pec� ef dat zich  gerealiseerd zal zien in de  Status Humana.
Vandaar dat Vita Producten haar ontwikkeling zoekt in de energe� sche con-
struc� es die in staat zijn om met een hogere precisie dan tot nu mogelijk 
bleek de blokkades, traumata, ervaringen die aan de bron van het bestaan 
liggen weg te halen en de gevolgen daarvan te herstellen, waardoor lichaam 
en geest met elkaar worden verzoend zodat de mens geheeld en wel zijn 
verantwoordelijkheid voor de toekomst weer kan dragen en tot bloei kan 
brengen.

Status Humana
De Status Humana is een variant op een oeroud proces dat Alchemie heet 
en een zeer concreet spiritueel waarheidsgehalte bezit  dat ooit door de 
Griekse dichter Hesiodos  (700 v. Chr.) is gedicht in een mythologie die de 
menselijke geestelijke ontwikkeling schetst tot op de dag van vandaag. Het is 
Hermes Trismegistus (300 v. chr.) die als grondlegger van de Alchemie gezien 
kan worden zoals dat ondere andere is verwoord in zijn “Asclepius”. In deze  
oude vorm van natuurfi losofi e die aanvankelijk uitsluitend  voor ingewijde 
personen toegankelijk was hee�  zich de alchemie ontwikkeld in een  materi-
ele poging om van ijzer goud te maken. Uiteindelijk leidde dit tot de chemie 
en pharmacie. 

In de psychologie van Jung wordt dit zelfde proces met z’n archetypische 
beeldvormen die overal op de wereld in ongeveer gelijke mate en verbeel-
dingen voorkomen als bewijs gezien van het collec� ef onbewuste. Dit hele 
proces van bewustwording leidt naar de voorspelde uitkomst van  de Status 
Humana, de mens zoals deze bedoeld is te zijn, die op de juiste wijze de 
materie aan zich ondergeschikt weet. Dit proces wordt  op symbolische wijze 
weergegeven door de chaos philosoforum (pagina 5).

Toekomst
Het onderzoek dat Vita Producten B.V. verricht ligt dus gelegen in het vinden 
en toepasbaar maken van energieën die in staat zijn blokkades in de meest 
ruime zin van het woord weg te halen, dus niet neutraliseren met in stand-
houding van de oorzaak, doch volledig elimineren  ervan, zodat althans dát 
de basis kan leggen voor bovengenoemde status. 
Met dit als achtergrond zouden wij u willen uitnodigen zich te verdiepen 
in ons Werkboek en met ons dit pad van de toekomst op te gaan. Wij zijn 
gaarne bereid u hierbij in alles bij te staan.

De oorsprong

“Onze therapeu� sche methode voegt in 
beginsel niets toe, doch neemt slechts weg.”    

                                                J. Noorlander
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Chaos Philosophorum
De nevenstaande afbeelding  representeert de omvorming (transformatie) 
van de Chaos Philosophorum in dit geval de Prima Materia, in de Coelum 
Philosophorum tot de steen der wijzen. De Steen der wijzen is hier voor-
gesteld als de Kroon op het geheel. Aan de onderzijde van de afbeelding 
binnen de groene berg zijn de 9 stuks achthoekige stenen te zien die bekend 
staan  als het magische vierkant van Saturnus ofwel het Emerald Tablet, dat 
de alchemie van de persoonlijke transformatie beschrijft. Deze stenen be-
vatten de tekenen en numerologische equivalenten van al de fundamentele 
materiele vormen van het proces. Elk van deze stenen is voorzien van een 
7 puntige ster, voorstellende de 7 stappen van het transformatie- of zuive-
ringsproces. Het getal 7 is een getal dat in andere geschriften waaronder de 
Bijbel staat voor een afgeronde volheid. Het is klaar! Denk hierbij aan de 7 
scheppingsdagen uit Genesis waarin herkenningspunten zijn aan te wijzen 
met de 7 stappen van transformatie.

De Steen der Wijzen

1. Op de top van de groene berg is een alchemische oven geplaatst voorstellende  de eerste stap van de transformatie. Dit is de plaats waar 
de 4 archetypische scheppingselementen (Lucht, vuur, aarde en water) worden vermengd en verhit in het vuur van de existentie.  Ca. 600 v. 
Chr. ging de mythe over in wetenschappelijke belangstelling voor de wereld en haar ontstaan.Thales van Milete, de man met wie de westerse 
filosofie een aanvang neemt deed de uitspraak: “Alles is water” en Anaximander stelde het  apeiron (het onbegrensde) voorop als oorsprong 
van de  elementen en het leven zelf, en was de tweede die het oude ego van mensen veranderde in een nieuw bewustzijn dat tot doel had 
de wereld in rationele termen te verklaren.

2. Boven op de alchemische oven staat de distilleerkolf waarin zich het  transformatieproces voltrekt, en het reinigende water  de restanten 
zoals de voorwendselen en valse schijn van het oude ego doet oplossen. Plato’s ideeënleer (ca. 450 v. Chr) lost de restanten van het oude 
denken op door de dualiteit in eenheid van geest en stof, van ziel en lichaam te proclameren en het geestelijke bij monde van de ideeën tot 
het hemelse te verheffen en zodoende te zuiveren van aardse misvattingen. De ideeën werden tot norm verheven.

3. In het scheidingsproces dat wordt gesymboliseerd door een opvliegende vogel die oprijst als de verpersoonlijking van het nieuwe ge-
zuiverde zelf, het ego dat het oude kleed heeft afgelegd en door vuur en water is gereinigd. Descartes (1596-1650)  spreekt het Cogito ergo 
sum uit: Ik denk dus ik ben, als de van elkaar afhankelijke scheiding van het denken en zijn,  van geest en lichaam. Het gevolg hiervan is niet 
alleen een scheiding van lichaam en geest maar ook van ratio en gevoel (mannelijk en vrouwelijk) en vormt daarmee een basis voor het 
rationalisme en de moderne wetenschap. 

4. In de conjunctie werken de koning en de koningin als de symbolen voor de archetypische krachten van de zon en de maan samen om het 
kind van de filosofie op een hoger plan van zuiverheid te brengen:  De visie van G.F.Hegel (1770-1831)  verwoord in zijn  “ Absolute geest” 
stond voor de synthese van object en subject tot het absolute denken dat hij verwerkelijkt zag  in de Kunst, Religie en Filosofie. Daarin smel-
ten alle tegendelen samen tot het ene absolute.

5. Het hieruit volgende fermentatieproces wordt gesymboliseerd door de plotselinge verschijning van een  wolk van neerhangende bloe-
men. Karl Marx (1818-1883) luidt het tijdperk van de klassenstrijd in dat op wereldniveau gisting,  rotting en verval teweeg zal brengen en 
demonische krachten los zal maken (Stalin en Hitler en veel anderen).

6. Het fermentatieproces wordt gevolgd door een distillatieproces waardoor de essentie als het ware uit de distilleerkolf omhoog rijst en 
gesublimeerd wordt tot een geheel nieuwe staat van bewustzijn. Francis Fukuyama: ( “Het einde van de geschiedenis”, 1992). De tegenwoor-
dige tijd vormt het scharnierpunt naar een nieuw denken en een nieuw handelen.
 
7. Deze laatste stap wordt gesymboliseerd door de kroon van de coagulatie door welke stap beiden, zowel de materiele krachten van bene-
den als de spirituele krachten van boven tot één nieuw spiritueel wezen samenvloeien (Status Humana) ofwel de nieuwe mens.

           Alchemie                        Bewustzijn                                                     Geschiedenis                                                                Chemie    

1

2

3

4

5

6

7

Verbranding -                 
van het Ego(isme)

Dissolutie  - Oplossen van 
de resten van de personae 

Seperatie  -  Scheiden man-
nelijke en vrouwelijke restanten

Conjunctie  - Huwelijk van de
koning en de koningin

Fermentatie  - Rotting en 
gistingsproces  

Distillatie  - Koken en destilleren

Coagulatie - Ultiem samengaan
van tegendelen

De persoonlijkheid, de inhoud van het eog(isme) wordt 
verbrand

Het oplossen van de restanten van de nog sterk ver-
vuilde resten van het ego(isme) 

Het mannelijke en het vrouwelijke komt vrij en  wordt 
gescheiden. (ratio en gevoel) 

Conjunctie: samengaan van tegendelen

Fermentatie. Gisten van de vernieuwende stof       

Distillatie 

Syntheses van tegendelen

Thales en Anaximander ( ca.600 v. Chr.). De Mythen maken plaats 
voor wetenschap; Leer der elementen 

Plato (ca. 450 v. Chr): Universalialeer plaatst geest boven de stof. 
Universele dingen belangrijker dan de stoffelijke zaken  (Ideeënleer)

Descartes (1596-1650)  Cogito ergo sum (Ik denk dus ik ben) De 
scheiding van lichaam en geest, mannelijk en vrouwelijk

Hegel (ca. 1770-1831)  Absolute geest in de vorm van Kunst, Religie 
en Filosofie

Karl Marx (1818—1883); Het Kapitaal, de klassenstrijd

Francis Fukuyama: (1952 - heden) Het einde van de geschiedenis            

Toekomst (Status Humana) 

Verbranden van de te 
zuiveren stof (smeltovens)

Oplossen van resten met 
oplosmiddelen (reinigen)

Stof scheiden van slakken,
Extractie of chromatografie

Vernieuwde stof

Omzetting      

Koken en condenseren tot 
hogere vorm van zuiverheid

Nieuwe stof
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Vita-Chlorofyl® is een chlorofylcompositie op basis van Alfalfakwaliteit. Dat 
betekent dat dit voedingssupplement alle vitamines, mineralen, spoorele-
menten en essentiële vetzuren bevat die van nature in deze plant voorko-
men. Daarnaast bevat Vita-Chlorofyl® andere belangrijke bestanddelen uit 
Alfalfa, zoals Bèta-sisosterol, Alfa-spinasterol en Alfa-stigmasterol. Alfalfa is 
één van de grootste natuurlijke bronnen van Chlorofyl. Dit is het pigment 
dat aan planten die karakteristieke groene kleur geeft. Deze stof speelt een 
centrale rol bij de fotosynthese. Dit is het proces dat verantwoordelijk is voor 
de omzetting van zonne-energie in koolhydraten. Vita-Chlorofyl® wordt ge-
adviseerd voor het algemene onderhoud van het lichaam. Specifiek kan dit 
voedingssupplement worden ingezet voor het verwijderen van zware meta-
len uit het lichaam, het versterken van het immuunsysteem en het schoon 
houden van de bloedvaten.

De meest in het oog springende eigenschap van Chlorofyl is het vermogen om 
zware metalen aan zich te binden en af te voeren uit het lichaam. Dit levert 
een grote bijdrage aan het behoud van de gezondheid. Door uiteenlopende 
omstandigheden blijven lichaamsvreemde stoffen in het lichaam achter. 
Verontreinigingen van voedingsmiddelen is daarvan een bekend voorbeeld. 
Maar ook medicijnen en amalgaam in het gebit kunnen een opstapeling van 
zware metalen in het lichaam veroorzaken. In veel gevallen kunnen de reini-
gingsorganen het verwerkings- en exoneratieproces onvoldoende aan. Zware 
metalen bevorderen de toename van vrije radicalen. Vita-Chlorofyl® helpt dit 
proces te voorkomen, zodat het afweersysteem in tact blijft en de gezond-
heid behouden. Inmiddels staat vast dat Chlorofyl een goedkoop alternatief 
is voor de EDTA-chelatietherapie. Het zuivert het lichaam niet alleen van 
zware metalen, maar ook van chlordecone, PCB’s en dioxine. Bovendien is 
de beschermende invloed op DNA groter dan die van Retinol, Bètacaroteen, 
vitamine C en vitamine E. 

Zware metalen
De Porphyrine-ring van Chlorofyl heeft dezelfde moleculaire structuur als 
Hemoglobine. Er is echter één verschil. In het centrum van Hemoglobine be-
vindt zich een IJzeratoom en in het centrum van de Porphyrine-ring bevindt 
zich een Magnesiumatoom. Dit Magnesiumatoom  kan uitgewisseld worden 
met (metaal)atomen die zwaarder zijn dan het atoomgewicht van Magne-
sium.  Hoe zwaarder het metaal is, hoe gemakkelijker het de plaats van Mag-
nesium zal innemen. Porphyrine is dus een krachtige binder (chelator) van 
zware metalen als kwik, lood, arseen, cadmium, nikkel en aluminium. Daarbij 
valt met name de effectieve verwijdering van Kwik (-92%) op. Porphyrine-
rijke chlorofylconcentraten worden dan ook als hoofdmiddel geadviseerd bij 
Kwikbelasting in het lichaam als gevolg van amalgaamvulling in het gebit en 
metaalbelasting in het algemeen.

Bloedvaten
De Amerikaanse gezondheidsexpert William Ellis ontdekte de overeenkomst 
tussen Chlorofyl en EDTA. Hij vroeg zich af of Porphyrine evenals EDTA in 
staat was om naast zware metalen ook calciumdepots in de bloedvaten te 
cheleren. Calcium is zwaarder dan Magnesium. Hij besloot het Porphyrine-
rijke chlorofylconcentraat bij zichzelf uit te proberen. Hij stelde vast dat Chlo-
rofyl in korte tijd een bijdrage levert aan het behoud van schone en open 
bloedvaten en de doorbloeding bevordert. Naar aanleiding daarvan heeft 
zijn collega McAninch vervolgens een uitgebreide test met tien personen uit-
gevoerd. Bij negen van de tien personen bleek Porphyrinerijke chlorofylcon-
centraat een goede invloed te hebben op hart en bloedvaten. Er kon dan ook 
worden vastgesteld, dat Porphyrinerijke chlorofylconcentraat effectief is als 
oraal chelatiemiddel voor de bloedvaten. 

Maag-darmkanaal
Porphyrinerijke chlorofylconcentraat heeft een beschermende en onder-
steunende invloed op alle organen van het lichaam. Het echter vooral goed 
voor het maag-darmkanaal en de overige spijsverteringsorganen. Chlorofyl 
ondersteunt de groei van cellen van de slijmvliezen van maag en darmen. 
Daarnaast bevordert dit groene plantenpigment een goede darmflora. Dit 
versterkt het afweersysteem van het lichaam. 
Daarnaast ondersteunt Vita-Chlorofyl® bij gal- en niersteenbelasting. 

Vita-Chlorofyl®
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Vita-Chlorofyl® 500 ml.
Lichaamsrenovatie

Ingrediënten: 
Alfalfatinctuur, Vinum, Koper-Chlorofyl 
complex, Alcohol, Aqua, Xantaangom, 
Equisetum fyto, Etherische olie, Minera-
lencomplex.

  
Alfalfa tinctuur      50  gr.
Kaliumfosfaat     10  mg.
Selenium      30  µg.
IJzer                         0,001 mg.
Equisetum      50  mg.
Zink       0,02 mg.
Magnesium         28,5 mg.
Calcium      40  mg.
Etherische olie                                       2 mg.

Nutriënt                             Hoeveelheid/100 ml.    

Vita-Chlorofyl® 150 tabl.
Lichaamsrenovatie

Ingrediënten: 
Calciumhydrogeenfosfaat, Medicago 
Sativa Herba Pulvis, Mikrokristallijne 
cellulose, Chlorofylline Kopercomplex, 
Mineralencomplex, Etherische olie.

  
Alfalfa pulvis    170  mg.
Chlorofyllin    4 mg.
Kalium (di hydrogeenfosfaat)       0,33 mg.
Selenium (natriumseleniet)       220 µg.
Magnesium (hydrogeenfosfaat)   1,33 mg.
Fosfor (hydrogeenfosfaat)     133,7 mg.
Zink (sulfaat)        0,67 µg.    
Calcium (hydrogeenfosfaat)  735  mg. 
Equisetum extract (5:1) 1 mg.
Etherische olie                                       1 mg.

Nutriënt                              Hoeveelheid/tablet    

ECHELON 1                                Bewustzijnsniveau
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Colongeen® is een ‘tweecomponentenmiddel’ dat op verschillende niveaus 
een goede invloed heeft op maag-dunne darm en maag-dikke darm. Door de 
breedspectrale invloed ondersteunt dit middel ook vele andere fysiologische 
functies van het lichaam, waaronder hart- en bloedvaten, lever, nieren, pan-
creas en hersenen. Colongeen® heeft een opbouwende en beschermende 
invloed op het maag-darmkanaal en onderhoudt de slijmvliezen van deze spijs-
verteringsorganen. Daarnaast verhoogt dit middel de weerstand tegen ongun-
stige bacteriën en schimmels in de darmen, waaronder Candida. Colongeen® 
is PH-neutraal en zal het lichaam in deze richting stimuleren. Colongeen® is 
een ‘tweecomponentenproduct’ dat bestaat uit capsules en olie. Beide for-
mules vormen samen één product en dienen daarom altijd in combinatie te 
worden geadviseerd. De verschillende niveaus waarop dit product het lichaam 
het maag-darmkanaal ondersteunt zijn de biochemische invloed en de ener-
getische invloed van beide componenten. De uitgekiende biochemie van vi-
tamines, mineralen, kruiden, vette oliën en 13 etherische oliën oefenen een 
positieve invloed op het lichaam uit. Dit  is het opbouwen, onderhouden en 
beschermen van essentiële lichaamsfuncties in het algemeen en het maag-
darmkanaal in het bijzonder. 

Os-Tox
Os-Tox is speciaal ontwikkeld voor het opbouwen en behouden van harde 
lichaamsweefsels. Met normale drainagemiddelen zijn bot- en kraakbeen 
structuren moeilijk te bereiken, omdat er nauwelijks of geen bloedvaten 
aanwezig zijn. Os-Tox heeft door haar uitgekiende samenstelling een goede 
invloed op het skelet en overige harde weefsels door lichaamsvreemde stof-
fen uit de botstructuur te verwijderen. 
Inzetbaar bij:
    Opbouw en instandhouding van bot en kraakbeen;
    Als katalyse bij overige behandelmiddelen van hard weefsel.

Samenstelling Os-Tox : Solidago, Virgaurera, Populus tremuloides, Juniperus communis Coccus 
cacti, Cartilage coxo-fémoral, Jaspe vert, Silybum marianum, Dulcamara, Abies alba, Buchu.    

Tela-Tox
Tela-Tox is speciaal ontwikkeld voor het opbouwen en behouden van spieren, 
zenuwen, pezen en organen. Alle weke weefsels krijgen vanuit Tela-Tox hun 
voedingsstoffen om sterk en gezond te blijven. Het middel heeft een preven-
tieve werking tegen schimmelinfecties, waaronder Candida.
Inzetbaar bij:
    Opbouwen en behoud van spieren, zenuwen, pezen en overige weke
    lichaamsweefsels;
    Schimmels.

Samenstelling Tela-Tox: Marron d’Inde, Artère aorte, Artère cervicale, Tissunerveux, Artère auri-
culaire, Vesicula seminalis, Nerf vague, Axis.

Endo-Tox
Endo-Tox is speciaal ontwikkeld voor het opbouwen en behouden het endo-
crien systeem. Daarbij ligt het zwaartepunt op de schildklier en de pancreas. 
Inzetbaar bij: 
    Opbouwen en behouden van endocriene klieren

Samenstelling Endo-Tox: Nardus, Calciferolum, Palladium, Chloratum, Vit. B12, Carvi fructus, Hé-
maties, Jasminum, Officinale, Natrium arsanilicum, Hépatine.  

Neuro-Tox
Neuro-Tox is speciaal ontwikkeld om het centraal zenuwstelsel te versterken. 
Dit met als doel om de prikkeloverdracht tussen de linker- en rechterhelft te 
ondersteunen. Dit heeft een gunstige invloed op het centraal- en perifeer 
zenuwstelsel. Neuro-Tox bevordert de behandeltherapie en houdt deze lan-
ger vast.
Inzetbaar bij:
    Prikkelbaarheid;
    Voor betere leerprestaties;
    Ondersteuning prikkeloverdracht.

Samenstelling Neuro-Tox: Chamonilla, Valeriana officinalis, Rhus taxicondendron, Lachesis muta, 
Apis mellifica, Ovi vitellus.

Colongeen®
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Colongeen® 100 ml. olie
Maag-darm

Vette olie: Walnoot, Calendulae, Teunis-
bloem, Vis, Arnica en Jojoba.
Etherische olie: Tea-tree, kruidnagel, Licea, 
Terpetijn, Japanse pepermunt, Bonenkruid, 
Tijm, Jeneverbes, Cajeputi, Cypres, Citroen, 
Venkel, Mirthe en Koperchlorofyl.

      Nutriënt                          Hoeveelheid per 2 caps

0,98
0,26

4,4
0,76
0,22
5,40
0,04
0,04
0,54
0,08
0,12
0,04

15,32
9,72
1,80
1,80
1,88
1,00
0,60
0,38
0,38
0,36
0,20
0,12
0,10
0,04
0,06
0,06
0,04
0,04
0,40
2,00
1,20
1,00

Fosfor
IJzer (sulfaat) 
Kalium (carbonaat)
Magnesium (hydrogeenfosfaat)
Zink (gluconaat)
Molybeen
Koper (sulfaat)
Vit. B1 (thiamide)
Vit. B2 (riboflavine)
Vit. B12 (cyanocobolamine)
Vit. C (acidum ascorbicum)
Inositol
CFU Acidphilus 
CFU Bifidus

Kruiden:
Ribis nigri folia conc.
Echinacea herba pulvis
Veronicae offic. herba pulvis
Rutea graveolentis herba pulvis
Pollen korrels
Agrimoniae herba pulvis
Anisi fructus pulvis
Centaurii herba pulvis
Ginseng Radis Korea pulvis
Foeniculi semen pulvis
Polygonum aviculare conc.
Petroselini folia pulvis
Coriandri semen pulvis
Koper (sulfaat 5H2O)
Chamomillae floris pulvis
Medicago Sativa Herba pulvis
Papaya folia pulvis
Psylliiflavi semen totum
Ammonium heptamolybdaat
Eucalypti folli conc.
Aurantii flores tot.
Mentea pip.folia pulvis

 mg.
mg.
mg.
mg.
mg.
 µg.
mg.
mg.
mg.
 µg.
mg.
mg.

 

mg.
mg.
mg.
mg.
mg.
mg.
mg.
mg.
mg.
mg.
mg.
mg.
mg.
mg.
mg.
mg.
mg.
mg. 

mcg. 
mcg.
mcg.
mcg.

ECHELON 1

Vit. E (d-alfa-tocoferolacetaat) 
Calendulae (1:9 delen 
maiskiemolie) 
Jojobaolie   
Teunisbloemolie   
Visolie    
Walnoot    
Arnicae flores (1:9 delen 
maiskiemolie) 
Koperchlorofyl 
(E141 15% olieoplossing)
Etherische oliën   

0,1 mg.
0,4 mg.

0,072 mg.
0,3 mg.

0,17 mg.
0,5 mg.

0,16 mg.

0,03 mg.

0,14 mg.

     Nutriënt                Hoeveelheid per 1 theelepel

  2,85 milj. CFU
0,814 milj. CFU

                            Ontgiften en Suppleren

Ingrediënten: Medicago Sativa, Kruiden, 
Vitamines, Mineralen, Pollen, Bifidus, Aci-
dophilus, Vette en etherische oliën.

Colongeen® 100 caps  
Maag-darm



  

Androgeen is een multivitamine dat speciaal ontwikkeld is voor mannen van 
alle leeftijden en bovendien voor meisjes tot 12 jaar en vrouwen vanaf 55 
jaar. Dit voedingssupplement bevat hoogwaardige en goed opneembare in-
grediënten, die op orthomoleculair verantwoorde wijze eventuele tekorten 
in de dagelijkse voeding aanvullen. Een ontoereikende vitamines- en mine-
ralenstatus kan leiden tot alledaagse problemen. Androgeen geeft dan ook 
meer energie bij vermoeidheid, is rustgevend bij prikkelbare gevoelens en 
opvliegers en ondersteunt huid, haar, botten, spieren, gewrichten, tanden 
en tandvlees. Daarnaast helpt deze multivitamine bij het behoud van een 
normale prostaat. Androgeen bevat de volledige antioxidantengroep ter 
bescherming tegen vrije radicalen. Dit versterkt zowel inwendig als uitwen-
dig tegen ouderdomsverschijnselen. De vitamine B6 houdt evenwichtig in 
stresssituaties en Bètacaroteen, Biotine, Selenium en Zink onderhouden de 
geslachtsklieren. 

Inzetbaar bij:
   Mannen van alle leeftijden;
   Meisjes tot 12 jaar en vrouwen na de overgang;
   Mannen voor het behoud van een normale prostaat en bij stress en span-
   ningen.

MagCal+
Opbouwformule voor spieren en botten. MagCal+ is een hoogwaardige Mag-
nesium – Calcium formule voor de opbouw en het onderhoud van spier- en 
botweefsel. Het is ontworpen rondom een aantal synergetische clusters die 
samen het gebied van spier, bot en zenuwen ondersteunen. Daarbij gaat het 
om de aanvoer van opbouwstoffen, het opbouwen van spier- en botweefsel 
zelf en de afvoer van afvalstoffen uit dit gebied. Hierdoor geeft Magcal+ meer 
energie om deze vitale weefsels op te kunnen bouwen en te onderhouden en 
wordt het totale metabole proces ondersteund. 

Magcal+ past dan ook prima in een orthomoleculaire of voedingsondersteu-
nende energetica die gericht is op de opbouw van de botten en het spier-
weefsel. 

Inzetbaar bij:
   Mannen en vrouwen op latere leeftijd voor het behoud van sterke botten;
   Kinderen in de groei en tot met de puberteit;
   Aanvulling van eventuele tekorten aan zink in de dagelijkse voeding;
   Het stimuleren van de stofwisseling;
   Voor een goede botsuppletie.

Super-Magic
Voor soepele spieren en de verzorging van gevoelige spieren bij sport. Super-
Magic bevat een zorgvuldig geselecteerde combinatie van hoogwaardige 
bestanddelen die helpen bij gevoelige, stijve en stramme spieren en bind-
weefsel. 
Naast vitamine B6 en enkele mineralen bevatten deze capsules Appelzuur. 
Het is bekend dat deze stof in combinatie met Magnesium de ATP stofwis-
seling bevordert. Hierdoor ontstaat meer energie voor de spieren en wordt 
de melkzuurvorming in de spieren vertraagd. Dit helpt met name bij och-
tendstijfheid. 

Inzetbaar bij:
    Verzorging van gevoelige spieren bij sport.

Androgeen
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Androgeen 100 caps.
Multivitamine

Ingrediënten: Medicago Sativa, Vitamines, 
Mineralen, Essentiële voedingsstoffen.

Nutriënt                   Hoeveelheid per 2 capsules

Vit. A (palmitaat)       137,02   ug.
Vit. A (retinol)         82,36   ug.
Betacaroteen (natuurlijk)         0,66   mg.   
Vit. B1 (thiamine HCI)          2,62  mg.  
Vit. B2 (riboflavine)           2,96  mg.   
Vit. B3 (nicotinamide)          2,96  mg. 
Vit. B5 (calcium-D-panthotenaat)         5,58  mg. 
Vit. B6 (pyridoxine HCI 98%)          5,58  mg.  
Vit. B7 (biotine)      328,76   ug.  
Vit. B11 (foliumzuur)       22,02    ug. 
Vit. B12 (cyanocobalamine)         7,56    ug.  
Vit. C (acidum ascorbicum 97%)    54,95  mg.  
Vit. D (cholecalciferol)         0,66    ug.   
Vit. E (d-alfa-tocoferolsuccinaat)     8,22   mg. 
Citrus bioflavonoiden         0,40   mg.  
Betaine anhydrous          0,66   mg.   
Inositol                1,64    mg.   
Choline bitartraat 98%        0,66    mg.  
Molybdeen (VI)         1,98     ug. 
Jodium (kelp)         0,82     ug.  
Zink (oxide)         2,64    mg. 
Koper (sulfaat 5H20)        0,12    mg.  
Mangaan (carbonaat)        0,2      mg.
Selenium (natriumseleniet)     11,18     ug.   
Chroom (III) chloride 6H20 10%  10,84      ug.
IJzer (gluconaat dihydraat)       0,98     mg.  
Magnesium (oxide)      27,62     mg.  
Mangaan (carbonaat)             0,66     mg.

Calcium (hydrogeenfosfaat)         22,74 mg. 
Fosfor             17,80 mg. 
IJzer (gluconaat dihydraat)          1,22  mg. 
Magnesium (oxide)          34,10 mg. 
Zink (oxide)            5,08 mg. 
Koper (sulfaat 5H20)           0,26 mg. 
Vit. B6(piridoxine)            5,30 mg.

Nutriënt                   Hoeveelheid per 2 capsules

Spier, zenuw en sport

Ingrediënten: Medicago Sativa, Vitamines, 
Mineralen, Appelzuur.

Super-Magic 100 caps.

ECHELON 1                                Bewustzijnsniveau



  

 

  

Gynogeen is een multivitamine die speciaal is ontwikkeld voor vrouwen van 
12 tot 55 jaar. Dit voedingssupplement bevat goed opneembare vitamines 
en mineralen, die nauwkeurig zijn afgestemd op de behoefte van vrouwen 
in deze leeftijdsklasse. Gynogeen is samengesteld uit meer dan 30 verschil-
lende hoogwaardige grondstoffen. Dit voedingssupplement vult eventu-
ele tekorten aan vitamines en mineralen in de dagelijkse voeding aan en 
beschermt als antioxidant de gezonde cellen en weefsels van het lichaam. 
Daarnaast helpt Gynogeen bij ongemakken voorafgaand aan de menstruatie 
en bij overgangsverschijnselen, zoals opvliegers, wisselende stemmingen en 
prikkelbare gevoelens. Hierbij spelen de nutriënten Peridoxaal 5 fosfaat (vi-
tamine B6), Hydroxycobalamine (vitamine B12) alsmede Inositol, Jodium en 
Selenium in deze formule een belangrijke rol.

Inzetbaar bij:
    Meisjes en vrouwen vanaf 12 tot ongeveer 55 jaar
    Meisjes en vrouwen die ondersteuning nodig hebben bij ongemakken
    voorafgaand aan de menstruatie
    Vrouwen in de peri-post menopauze

Vita-mine C
Voor bescherming en afweer. Vita-mine C (ascorbinezuur) van Vita Produc-
ten is een geconcentreerde en 100% natuurzuiver fijnpoeder zonder verdere 
toevoegingen. Vita-mine C verhoogt de weerstand, beschermt als antioxi-
dant de gezonde cellen en weefsels en ondersteunt over een brede linie de 
gezondheid. Soms wordt er voor gekozen om vitamine C met andere nutri-
enten te vermengen om de opname van deze voedingsstof te ondersteunen. 
De gedachte achter deze enkelvoudige Vita-mine C van Vita Producten is, dat 
personen met een normaal en gezond voedingspatroon voldoende van deze 
nutriënten binnen krijgen om een goede opname van vitamine C te kunnen 
ondersteunen. Het belang van de inname van vitamine C is met betrekking 
tot de overige nutriënten net zo groot als de feitelijke invloed daarvan. Zo 
vormt vitamine C een synergie met onder andere Calcium en Magnesium. 
Vita-mine C fijnpoeder wordt sneller opgenomen in de darmen dan tablet-
ten of andere grovere vormen. Deze moeten immers eerst door enzymen 
worden afgebroken.

Inzetbaar bij:
    Verhogen van de weerstand;
    Ter bescherming tegen vrije radicalen;
    Voor het behoud van de gezondheid;

Vitamine C heeft direct een gunstige invloed op de biologische activiteit 
van:
    Vitamine A, alle vitamines van het B-complex, Vitamine H (Biotine) PABA,    
    Vitamine E, Calcium, Magnesium en IJzer;
    De invloed van nagenoeg alle andere vitamines en mineralen worden door
    vitamine C indirect geactiveerd.

Situaties waarin aanvulling van eventuele tekorten aan vitamine C in de 
dagelijkse voeding belangrijk kan zijn:
    Vermoeidheid, weerstand, tandvlees, slijmvliezen, ademhaling en bloed-           
    vaten.

Functies van vitamine C:
    Ondersteunt de energiehuishouding;
    Verhoogt de weerstand;
    Houdt de weefsels in goede conditie;
    Ondersteunt de aanmaak van collageen, bindweefsel en rode
    bloedlichaampjes.

Gynogeen
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Gynogeen 100 caps. 
Multivitamine

Ingrediënten:  Medicago Sativa, Vitamines, 
Mineralen, Essentiële voedingsstoffen.

Nutriënt                  Hoeveelheid per 2 capsules

Vit. A (palmitaat)       85,36  ug.
Vit. A (retinol)       68,32  ug. 
Betacaroteen (natuurlijk)        0,20 mg. 
Vit. B1 (thiamine HCI)        0,82 mg. 
Vit. B2 (riboflavine)         1,10 mg. 
Vit. B3 (nicotinamide)        1,36 mg. 
Vit. B5 (calcium-D-panthotenaat)  1,36 mg. 
Vit. B6 (pyridoxine HCI 98%)           1,10 mg. 
Vit. B7 (biotine)        272,72  ug. 
Vit. B11 (foliumzuur)        19,10  ug. 
Vit. B12 (cyanocobalamine)        5,46  ug. 
Vit. C (acidum ascorbicum 97%)  22,90 mg. 
Vit. D (cholecalciferol)       0,54  ug.
Vit. E (d-alfa-tocoferolsuccinaat)   3,14  mg. 
Citrus bioflavonoiden          0,32 mg. 
Inositol          0,54 mg. 
Choline bitartraat 98%        2,46 mg. 
Molybdeen          2,46  ug. 
Magnesium (oxide)       20,46 mg. 
Calcium (hydrogeenfosfaat)      12,54 mg. 
Jodium (kelp)         8,18  ug. 
IJzer (gluconaat dihydraat)        0,82 mg. 
Zink (oxide)         0,82 mg. 
Koper (sulfaat 5H20)        0,06 mg. 
Mangaan (carbonaat)        0,82 mg. 
Selenium (natriumseleniet)        4,64  ug. 
Chroom (III) chloride 6H20 10%     4,52  ug. 
Fosfor         18,48 mg. 
Kalium (hydrogeenfosfaat)      10,90 mg.

Nutriënt                  Hoeveelheid per 2 capsules

ECHELON 1

Nutriënt                 Hoeveelheid per maatschep

                            Ontgiften en Suppleren

MagCal+ 100 caps.
Spier en Bot

Ingrediënten:  Medicago Sativa, Vitami-
nes, Mineralen. 

Calcium (hydrogeenfosfaat)     13,48 mg. 
Fosfor       10,56 mg. 
IJzer (gluconaat dihydraat)       3,24 mg. 
Magnesium (oxide)      40,44 mg. 
Zink (oxide)        5,42 mg. 
Koper (sulfaat 5H20)       0,54 mg. 
Vit. B6 (piridoxine)        4,04 mg.

Vita-mine C  150 gr. 
Fijnpoeder

Acidum ascorbicum       1000 mg.



  

Vita-Totaal
Vita-Totaal 600 gram
Volledig platntaardig maal� jdvervangend 
product voor gewichtsbeheersing

Ingrediënten declara� e: Erwten eiwit 
concentraat, rijst, innuline, zonnebloem le-
cithine, aroma, guargom, citroenzuur, zout, 
xantaangom, tricalciumfosfaat, silicium-
dioxide, zoetstof surcalose en acesulfaam 
K, soja lecithine (3), kaliumcitraat, magne-
sium oxide, ijzer fumaraat, ascorbine zuur 
(vitamine C) , DL-alpha tocopheryl (vitamine 
E) acetaat, zink-citraat, mangaan gluconaat, 
nico� namide, maltodextrin, e� nyl (vitamine 
A) palmitaat, koper gluconaat, calcium-D-
pantothenaat, bio� n 1%, chromium-III-chlo-
ride, kaliumjodide, cholecalciferol (vitamine 
D3), foliumzuur, pyridoxine (vitamine B6), 
hydrochloride, thiamine (vitamine B1) 
hydrochloride, vitamine K1, ribofl avine 
(vitamine B2), cyanocobalamine (vitamine 
B12).

Deze maal� jdvervanger in poedervorm 
kan gebruikt worden ter vervanging van 
één maal� jd per dag, zoals bedoeld in de 
warenwetregeling energiebeperkte diëten 
of als tussendoortje. Deze maatlijdvervan-
ger in poedervorm kan aangemaakt worden 
met water of plantaardige melk, -yoghurt, 
-kwark. Ter vervanging van een volledige 
maal� jd gebruikt men twee afgestreken 
scheppen poeder op 250 ml water of 
plantaardige vloeistof. Een afgestreken 
maatschep is 30 ml. Dit is een verhouding 
van 1 op 4. Maatschepje bevindt zich in de 
verpakking.

1. De vervanging van één van de dagelijkse 
hoofdmaal� jden van een energiebeperkt 
dieet door een maal� jdvervangend product 
draagt bij tot het behoud van het het ge-
wicht na gewichtsverlies.

2. De vervanging van twéé dagelijkse 
hoofdmaal� jden van een energiebeperkt 
dieet door een maal� jdvervangend product 
draagt bij tot gewichtsverlies. 

Gebruik
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Declara� e:                                               Per 100 gram               Per 60 gram            RI%

Energe� sche waarde 
KJ Kilojoule 
Kcal Kilocalorieën

Voedingswaarde 
Eiwit    
Koolhydraten   
waarvan suikers     
waarvan vet   
waarvan verzadigd    
Linolzuur    
Voedingsvezels   
natrium 

Vitamines 
Vit. A (Palmitaat)   
Vit. B1 (Thiamine hydrochloride)  
Vit. B2 (Ribofl avine)   
Vit. B3 (Nico� namide)  
Vit. B6 (Peridoxine hydrochloride)  
Vit. B11(Foliumzuur)   
Vit. B12(Cyanocobalamine)   
Vit. C (Ascorbinezuur)  
Vit. D3 (Cholecalciferol)  
Vit. E (DL Alpha-tocoferylacetaat)  
Vit. H (Bio� ne)    
Vit. B5 (Panthoteen)   
Vit. K1 (Fyllochinon) 

Mineralen 
Ca(Calcium D pantothenaat)   
P. Fosfor     
Kalium (kaliumjodide)   
Mg (Magnesiumoxide)   
Fe (IJzerfumaraat)    
Cu (koper gluconaat)   
Zn (Zinkcitraat)    
Jodium (Kaliumjodide)   
Mangaan (gluconaat)   

Chemische Analyse 
Eiwit    
Vet    
Verzadigd vet   
Linolzuur    
Koolhydraten    
Suikers     
Vezels 
   
Aminozurensamenstelling                   
Cys� ne + methionine   
Isoleucine    
Lysine     
Threonine    
Valine     
His� dine     
Leucine     
Fenylalanine + tyrosine   
Tryptofaan

970 Kj
229 Kcal

51 gr
24,6 gr

7 gr
5,9 gr
0,9 gr
1,6 gr

9 gr
0,3 gr

400 mcg
0,55 mg

0,7 mg
8 mg

0,7 mg
100 mcg

1,25 mcg
40 mg

2,5 mcg
6 mg

7,5 mcg
3 mg

37,5 mcg

400 mg
300 mg
860 mg

187,5 mg
7 mg

0,55 mg
5 mg

75 mcg
1 mg

51%
5,9%
0.9%
1,6%

24,6%
7%
9%

2,1 gr
4,5 gr
7,2 gr
3,9 gr

5 gr
2,5 gr
8,4 gr
9,3 gr

1 gr

582 Kj
137 Kcal

30,6 gr
14,75 gr

4,2 gr
3,54 gr
0,54 gr
0,96 gr

5,4 gr
0,18 gr

240 mcg
0,33 mg
0,42 mg

4,8 mg
0,42 mg
60 mcg

0,75 mcg
24 mg

1,5 mcg
3,6 mg

4,5 mcg
1,8  mg

22,5 mcg

240 mg
180 mg
516 mg

112,5 mg
4,2 mg

0,33 mg
3 mg

45 mcg
0,6mg

30,6%
3,54%
0,54%
0,96%

14,76%
4,2%
5,4%

1,26 gr
2,7 gr

4,32 gr
2,34 gr

3 gr
1,5 gr

5,04 gr
5,58 gr

0,6 gr

  

31 %

30%
30%
30%
30%
30%
30%
54%
53%
30%
36%
30%
60%
30%

34%
33%
17%
75%
30%
30%
32%
35%
60%

Per 100 gram eiwit       60 gram

Claims

10

�������� �����������



  

 

Systeem Regulatoren
De Systeem Regulatoren van Vita Producten B.V. bieden ondersteuning van 
de fysiologische functies. Doel: Ondersteuning diverse systemen, waaronder 
centraal zenuwstelsel, stofwisseling, afweer, drainage en schimmelpreven-
tie.

Systeem Regulator A
Zenuwen - 50 ml.

Systeem Regulator A is een middel dat is samengesteld ter ondersteuning 
van het neurologisch systeem.

Inzetbaar bij:
   Gevoeligheid van diverse aard;
   Ondersteuning functie centraal zenuwstelsel.

ECHELON 1                            Ontgiften en Suppleren

Systeem Regulator B
Schimmel - 50 ml.
Systeem Regulator B is een middel dat is samengesteld om de weerstand 
tegen ongunstige schimmels in de darmen en op de huid te verhogen.
Het middel is voor inwendig gebruik, maar kan ook uitwendig 
gebruikt worden, bijvoorbeeld bij de nagels.

Inzetbaar bij:
    Verhogen van de weerstand bij fungoïde verschijnselen.

Systeem Regulator C
Stofwisseling - 50 ml.
Systeem Regulator C is een middel dat is samengesteld om de stofwis-
seling te stimuleren en te ondersteunen. Dit middel is goed inzetbaar om 
de weerstand te verhogen.

Inzetbaar bij:
    Bevorderen stofwisseling;
    Verhogen weerstand.

Systeem Regulator L
Lymfe, lever, long -  50 ml.  
Systeem Regulator L is een middel dat is samengesteld ter ondersteuning 
van drainage en het totale lymfesysteem, alsmede de pH-waarde 
van de lymfe. Het aandachtsgebied is lymfe-, long- en lever-
drainage. Daarnaast activeert dit middel het immuunsysteem.

Inzetbaar bij:
    Totale lymfesysteem;
    Longen; 
    Lever;
    Immuunsysteem.

  

 

Samenstelling Systeem Regulator A: Aesculus hippocastanum, Anisa stel-
lata, Caluna vulgaris, Euphorbia resinifera, Lachnanthes.       
                                                                                  
Samenstelling Systeem Regulator B: Arteria auricularis, Articulatio humeri, 
Atlas Umbilicus.

Samenstelling Systeem Regulator C: Anisa stellata Ferrum Picricum, Kalium 
Carbonicum, Magnesia bromata,Sulpfur Zincum, Valerianicum.

Samenstelling Systeem Regulator L: Argentum chloratum, Betula pubes-
cens, Hepar sulphuricum, Natrium muriaticum, Niccolum cebaltum.
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volledig plantaardig



Het toepassingsgebied van Tea-tree is zeer divers. Deze olie ondersteunt on-
der andere de luchtwegen, urinewegen, huid en vagina. Diverse micro-orga-
nismen kan men energeren met deze olie. Met name om de vaginale hygiëne 
te ondersteunen is Tea-tree een prima middel. 

Tea-tree kan op verschillende manieren worden toegepast. Bijvoorbeeld via 
verdamping, kompressen, inhaleren en inname. Bij baden, massage en acu-
punctuur (reflexpunten) heeft Tea-tree een prima invloed. 
De olie is oplosbaar in 85% (VV) ethanol bij 20 graden Celsius. 

Het gaat daarbij om één deel olie op twee delen ethanol. Voor het verdunnen 
van Tea-tree olie met water is 1:10 de beste verhouding.

Enkele toepassingsgebieden van Tea-tree olie:
Voor inwendig gebruik en direct gebruik op de huid is alleen zuivere Tea-tree 
olie geschikt. 

    Bij jeugdpuistjes/gezicht algemeen
Meerdere malen per dag in masseren met de pure en/of verdunde Tea-tree. 
Gezichtsstoombad waaraan enkele druppels Tea-tree is toegevoegd. Regel-
matig masseren met verdunde Tea-tree olie.

     Bij zwakte
Tea-tree door de ruimte verstuiven en verdampen. Stoombad nemen waar-
aan enkele druppels Tea-tree zijn toegevoegd.

     Behoud soepele gewrichten
De gevoelige huid inwrijven met enkele druppels Tea-tree olie.

     Verzachtende invloed op de luchtwegen
Tea-tree olie door middel van geurlampje of lampje door de kamer versprei-
den of direct aan het geopende flesje ruiken.

     Voor een sterke blaas
Enkele druppels toevoegen aan het badwater.

     Voor een goede darmwerking
Enkele druppels verdund met water opdrinken. Let op: alleen de zuivere Tea-
tree olie is geschikt voor inwendig gebruik. Buik in masseren.

     Bij gevoeligheid voor wisselende weersinvloeden 
Tea-tree verdampen of verstuiven door de ruimte.

     Haar en hoofdhuid
Enkele druppels Tea-tree olie toevoegen aan de shampoo.

     Bij kriebel in de keel/verzachtende invloed op de keel
Tea-tree verdampen of verstuiven door de ruimte. Een stoombad nemen 
waaraan enkele druppels Tea-tree is toegevoegd. Gorgelen met verdunde 
Tea-tree olie.

     Verzorging van lipblaasjes
Plekken meerdere malen per dag inmasseren met onverdunde Tea-tree.

     Hoofdluis
Het is noodzakelijk om ook de kleding, beddengoed en dergelijke te ontsmet-
ten. Dan kan door enkele druppels Tea-tree aan het wasgoed toe te voegen. 
De leefomgeving vervolgens besproeien met in water verdunde Tea-tree met 
behulp van bijvoorbeeld een plantenspuit. Haar en hoofdhuid wassen met 
verdunde Tea-tree.

     Ter ontspanning voor het hoofd 
Wrijf de slapen in met onverdunde Tea-tree en de olie verdampen of verstui-
ven door de ruimte. 

  

Tea-tree
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Tea-tree

Een traditie uit Australië met anti-
septische kracht.

Tea-tree is een olie die wordt gewonnen 
uit de bladeren van de Melaleuce alter-
infolia. Deze plant komt voor in Australië, 
Nieuw-Zeeland en Nieuw-Guinea en is 
verwant met de Eucalyptus en Kruidnagel. 
De antiseptische kracht van deze plant is 
12 maal groter dan Fenol. De Aboriginals 
gebruiken deze olie al eeuwen. In Australië 
is het een geregistreerd middel met een 
hoog terpenen-4 gehalte en een laag cinol-
gehalte, waardoor het vriendelijk voor de 
huid is. De invloed van Tea-tree bij vaginale 
ongemakken is opzienbarend. Er zijn in de 
loop der jaren grondige studies naar dit 
product uitgevoerd. Niet alleen in Austra-
lië (Penfold), maar ook in Nederland (van 
Hulssen en Meyer) en in Frankrijk (Belaiche, 
Tisserand).
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     Ondersteunt het herstellend vermogen van de huid
De huid voor het slapen gaan insmeren met onverdunde Tea-tree olie. Be-
treft het grote delen van de huid, dan kan de huid worden ingesmeerd met 
zuivere olijfolie (eerste persing) waaraan Tea-tree of Vitakinésiszalf is toege-
voegd. Enkele druppels Tea-tree aan het badwater toevoegen.

     Huishouden
U kunt enkele druppels Tea-tree toevoegen aan allerlei schoonmaak- en on-
derhoudsmiddelen. Het kan ook geconcentreerd of verdund met water ge-
bruikt worden. Tevens is het prima geschikt voor gebruik in de was of was-
droger. Niet gebruiken in relatie met plastic materialen.

     Insecten parasieten
Kamer besproeien met water verdunde Tea-tree. Of Tea-tree verdampen 
door middel van een geurlampje. Planten besproeien met water verdunde 
Tea-tree. Insectenbeet inmasseren met onverdunde olie.

     Branderige en vermoeide voeten
Voeten en benen inmasseren met onverdunde Tea-tree. Doek gedrenkt in 
lauwwarm water verdund met Tea-tree en daarmee de voeten of benen ver-
binden. 

     Voor het behoud van een normale bloeddruk
Direct aan het flesje ruiken en/of verdampen, of verspreiden door de ruimte.

     Bij vermoeidheid en lusteloosheid
Direct aan het flesje ruiken en/of verdampen of verspreiden door de ruimte.

     Mond en adem
Spoelen met verdunde Tea-tree. Tandvlees inmasseren.

     Oor
De oren spoelen met verdunde Tea-tree. Tea-tree toevoegen aan Vitakinésis-
zalf en hiermee de oren spoelen/inweken.

     Bij stress, in spannende tijden, examenspanning en sombere, prikkelbare 
en neerslachtige gevoelens
Direct aan het geopende flesje ruiken. Door ruimte verstuiven of verdampen. 
Bij examenspanning, plankenkoorts en soortgelijke situaties enkele druppels 
op bijvoorbeeld een sjaaltje sprenkelen dat de hele dag wordt gedragen.

     Ondersteuning bij schimmels (huid/nagel/vagina)
Meerdere malen per dag inmasseren met onverdunde Tea-tree. De vagina 
meerdere malen per dag inwendig spoelen met verdunde Tea-tree. 

     Verzorging van wratten
Meerdere malen per dag aanstippen met een in Tea-tree gedrenkt watten-
staafje. Enkele druppels per dag op de plek laten inweken. Een watje/gaasje 
in Tea-tree geweekt verbinden op de plek. 

     Bij een zongevoelige huid
Tea-tree niet tijdens het zonnen gebruiken. Na het zonnen de huid inmas-
seren met verdunde Tea-tree. 

                                                                                                 

  

 

Tea-tree
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Geschiedenis

De olie wordt al duizenden jaren gebruikt 
door de oorspronkelijke bewoners van 
Australië: de Aboriginals. Ruim 40 000 jaar 
geleden ontdekten zij de geneeskrachtige 
werking van de bladeren. Ze gebruikten het 
niet enkel om thee van te maken, maar ook 
om wonden te behandelen, infecties en 
luchtwegaandoening tegen te gaan. 

Hun kennis over die zaken werd enkel mon-
deling overgeleverd in vertelling en zang, 
die ‘dreamings’ worden genoemd. Het is 
pas in het jaar 1770 dat de boom de naam 
‘teatree’ krijgt. Deze naam werd gegeven 
door James Cook, die op zijn expeditie naar 
Australië de bladeren met de sterke geur 
ontdekte en die meenam naar Engeland. 
Daar maakte hij er thee van, vandaar de 
naam ‘teatree’, of theeboom in het Neder-
lands. Ook tijdens WO II werd de olie vaak 
gebruikt om wonden te verzorgen. Na de 
oorlog kwamen de antibiotica op, waardoor 
theeboomolie wat vergeten werd. 

Tot daar in de jaren ‘60 verandering in 
kwam met de hippiecultuur. Zij twijfelden 
aan de chemische middelen en grepen 
terug naar de natuurgeneesmiddelen, 
waaronder theeboomolie.

                            Ontgiften en Suppleren



  

Vita-Lo� on, Vita-Crème, Vita-Wascrème en Vita-
kinésiszalf
Doel: methodische verzorging van het epidermis, dermis en sub-cutane bind-
weefsel.
Vita Therapeu� sche Cosme� ca bestaat uit Vita-Lo� on, Vita-Crème en Vita-
Wascrème. Deze producten zijn samengesteld als een voedingssupplement 
voor de huid, waarin alle vitaminen en mineralen verwerkt zijn die de huid 
nodig hee� . 
Chlorofyl vormt de basis van de drie producten terwijl Jojoba-olie aan de 
lo� on en de crème is toegevoegd. Deze stoff en beschermen tegen nega� eve 
milieu-invloeden van buitenaf terwijl de overige nutriënten het weefsel en 
de cellen van het dermis, epidermis en het onderhuids bindweefsel reinigen, 
beschermen en opbouwen. Zo bevat Jojoba veel vitamine E, dat tevens een 
sterk an� -oxidant is, en stoff en die iden� ek zijn aan huideigen talg. 
Het product voorkomt diverse huidaandoeningen. Het is evident dat deze se-
rie door de werking een basiscosme� sch product is dat de huid van gezicht, 
handen, voeten en de overige lichaamsdelen in topcondi� e houdt.

Cosme� sche toepassing:
    Dagelijks gebruik en minimaal één maal per week een ‘Crèmemasker’;
    Voor het verkrijgen en behouden van een goed doorvoede gezonde huid; 
     Ook toe te passen voor overige lichaamsdelen, zoals voeten en op plaatsen
    van strakke kleding;
    Geschikt voor alle huidtypen en voor dag/nacht gebruik.

Therapeu� sche toepassing:
    In alle gevallen van blijvende huidirrita� e;
    Bij huidirrita� e na het scheren voor zowel mannen als vrouwen is Vita-
    Lo� on in te ze� en.
    Jeukende’ aandoeningen te energeren met Vita-Lo� on mede door toe- 
   voeging van Phloem.
    Vitakinésiszalf niet cosme� sch in te ze� en, uitsluitend ter ondersteuning
    van huidaandoeningen.

Enkele belangrijke grondstoff en voor de huid:
    d-Alfa-tocoferol (Vitamine E) - Zorgt voor een goede doorbloeding, elimi-
    neert vrije radicalen en houdt spier- en huidweefsel in stand;
    Re� nol (Vitamine A) - Regenera� e van (huid)cellen en houdt weefsel ge-
    zond;
    Kaliumsorbaat - S� muleert zuur- en vochtbalans van de huid;
     Magnesium - Noodzakelijk voor gezond weefsel en opbouw en a� raak van
    DNA en RNA;
    Selenium - Energeert vrije radicalen en houdt (huid)weefsel soepel;
    Silicium - Vorming bindweefsel, voorkomt huiduitslag;
   Zink - Energeert vrije radicalen en houdt huid- en bindweefsel soepel en
    gezond;
   Calcipotriol (Vitamine D3) - Is een goede energeia tegen huidaandoenin-
    gen;
   Phloem - Voorkomt jeuk;
    Bio� ne (vitamine H) - Voorkomt ontstoken schilferige huid.

Gebruiksadvies
Cosme� sch therapeu� sch gebruik - ‘s Morgens en ‘s avonds, als reinigings- 
en verzorgingsproduct voor gezicht en handen. Eerst reinigen met Vita-Was-
crème, daarna de VIta-Lo� on of de Vita-Crème goed inmasseren. 

    Crèmemasker - Reinigen met Vita-Wascrème, Vita-Lo� on dun aanbren-
    gen en inmasseren, daarna in een dikke laag de Vita-Crème aanbrengen
    en deze ca. 10 min. laten intrekken. Hierna inmasseren. 

Therapeu� sche 
Cosme� ca
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Vita-Lo� on

Nutriënt                             Hoeveelheid/100 ml.

3 mg.
2,4 mg.

18 ie
13 mg.

8 mg.
1,9 mcg.
50 mcg.

3,76 mg.
16,5 mg.
20 mcg.

215 mcg.
160 mcg.
150 mg.

2 gr.

Vit. B5 (calcium-D-pantothenaat)
Vit.E (d-alfa-tocoferolsuccinaat)
Vit. A (palmitaat)
Magnesium (fosfaat)
Calcium (chloride)
Selenium (natriumseleniet)
IJzer (ammoniumcitraat)
Silicium (dioxide)
Phosphoricum
Zink (sulfaat)
Vit. D3 (chlorocalciferol)
Foliumzuur 
Natrium (methyloxybenzaat)
Phloem (glycerine maceraat)
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6,75 mg.
6,25 mg.

35 ie
3,38 gr.

2,4 mcg.
2,5 mcg.

10 mg.
300 mcg. 

43 mg.
250 mcg.
275 mcg.

10 mg.

Vit. B5 (calcium-D-pantothenaat)
Vit.E (d-alfa-tocoferolsuccinaat)
Vit. A (palmitaat)
Sol sorbitol 70%
Selenium (natriumseleniet)
Silicea
Natrium phosphoricum
Zink (sulfaat)
Vit. H (biotine)
Foliumzuur
Vit. D (choloecalciferol)
Lavendel olie

Therapeutische 
Cosmetica
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Vita-Lotion
Ingrediënten: Ingrediënten: Aqua, Cetiol V, Lanettewas, Glycerine, Jojoba-
olie 1,5%, Methyloxybenzoaat natrium, Chlorofyl koper complex 0,075%.

Vita-Crème
Ingrediënten: Aqua, Cetiol V, Emulgade, Jojoba-olie 2,25%, Corbitol, Alfalfa-
tinctuur 0,25%, Lavendelolie, Vitamines, Mineralen.

Vita-Wascrème
Ingrediënten: Aqua, Lanettewas, Cetiol, Natriumlaurylsulfaat,  Cocosvetzuur, 
Sorbinezuur, Methyloxybenzoaat natrium, Chlorophyllinum 0,005%, Hama-
melis extract, Lavendelolie.

Vitakinésiszalf
Vitakinésiszalf in opgebouwd uit nutriënten voor diverse weefsels en is voor-
zien van een zodanige energetische lading dat de werking vele malen wordt 
versterkt en via acupunctuurpunten en meridianen in het lichaam wordt ver-
spreid. Zo bezit Vitakinésiszalf energetische clusters op het gebied van cel-
werking, celzouten, diverse weefsels waaronder huid- en bindweefsel, zuur-
base evenwicht, chakra- en acupunctuurpunten deblokkade. Het product is 
zeer effectief bij voetreflex- en drukpuntmassage, waardoor het totaalthe-
rapeutisch en zeer diep in het lichaam werkzaam kan zijn. De Vitakinésiszalf 
kan gebruikt worden bij diverse aandoeningen. 

Ingrediënten: Lanettecrème, Aqua, Cetiol, V. Lanettewas, Glycerine, Jojoba-
olie, 1,5% Methyloxybenzaat, natrium,  Chlorofyl kopercomplex 0,075%, Vi-
taminecomplex.                                                                                

Vita-Crème

Nutriënt                             Hoeveelheid/100 ml.

ECHELON 1

Gebruiksaanwijzing Vitakinésiszalf 
- Bij voetreflex en andere reflex-drukpunt-
behandelingen: goed op punten inmasse-
ren en gebruiken als massagezalf.
- Bij thuisgebruik: regelmatig Vitakinésis-
zalf op de locatie en/of energiepunten en 
goed inmasseren.

Vita-Lotion, Vita-Crème, Vita-Wascrème en 
Vitakinésiszalf kennen geen negatieve ef-
fecten. Producten droog en koel bewaren. 

                            Ontgiften en Suppleren
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Essentia Energetica

Energie is de uiteindelijke werkzaamheid 
van alles wat is en is daarmee tevens de 
grond van die werkelijkheid. Er wordt 
veel over energie gesproken. In dat geval 
gaat het over onze economische ener-
gie. Andere vormen van energie worden 
gevormd door die onzichtbare krachten 
die slechts met een fijn afgesteld gevoel 
waarneembaar zijn en die ons normale 
mentale doen en laten bepalen en beïn-
vloeden. Zo worden wij dingen gewaar 
zonder hun materiële aanwezigheid 
te kunnen tonen. Zo worden wij blij of 
bedrukt door een subtiele verandering in 
onze omgeving waardoor er een wijziging 
in de verhouding van onze neurotrans-
mitters ontstaat. Wát echter die link tot 
stand bracht tussen het gebeuren in onze 
omgeving en de wijziging in onze neuro-
transmitters is niet te verklaren op grond 
van de fysieke werkelijkheid.
 
Welke vorm van energie is dat? De meest 
normale alledaagse processen in het leven 
blijken uiteindelijk te worden aangestuurd 
door fenomenen die voor ons onzichtbaar 
en meestal ook niet voelbaar zijn daar wij 
de gevoelens ervan als normale levensfe-
nomenen ervaren.

Bio-Resonante Equivalenties 
(B.R.E.)

Bio-Resonante Equivalenties geven een +/- 
(positief verdrijft negatief) reactie te zien 
in tegenstelling tot de homeopathie die 
een -/- (negatief verdrijft negatief) reactie 
te zien geeft.
B.R.E. energeert pathogene energie zoda-
nig dat deze energie uit het lichaam wordt 
verdreven.
De B.R.E methodiek werkt snel en zeker 
als een holistische werkelijkheid op meta-
fysisch niveau en valt als zodanig onder de 
soort Essentia Energetica.

1 - INWENDIGE ORGANEN
B12 CORRECTOR   

ORGANOGEEN 

PROSTAGEEN 

SPLENOGEEN 

RENOGEEN  

2 - CENTRAAL ZENUWSTELSEL
CEREBRELLA 

CEREBRUM 

FUNCTIO CEREBRALE 

MIGREEN 

MYELOGEEN   

NEURON 

3 -  HUID, SPIER, BOT
OSTEOGEEN 

HORMOGENÉSE  

B12 Corrector energeert de intrinsieke factor van 
de maag en de invloed van de wandcellen van de 
maag. Dit heeft een positieve invloed op de zout-
zuurproductie en de intrinsieke factor. 

Organogeen energeert de lever en de alvleesklier, 
dunne darm, nieren, milt. Het energeert de lever 
bij het afbreken van LDL-cholesterol en zorgt voor 
en relatieve toename van HDL-cholesterol.

Prostageen energeert de prostaatfunctie.

Splenogeen energeert de miltfunctie bij de aan-
maak van fagocyten, de ijzerstofwisseling in de milt 
en ondersteunt daarmee het reticulo-endotheliale 
systeem. 

Renogeen energeert de nierwerking op de schors 
en op het merg, bevordert daardoor de nierdoor-
bloeding (chlomerulus) en de werking van het kap-
sel van Bowman (ultrafiltratie). 

Cerebrella energeert het hersenvlies en de liquor, 
energeert de nutriëntentoestroom voor hersencel-
len. Dit komt verschillende hersendelen ten goede.

Cerebrum energeert  hoofdzakelijk onderhoud en 
aanmaak van het celmembraan van de hersencel. 

Functio cerebrale is een expediënt dat de oorzaak 
energeert van vaak moeilijk te definiëren alledaag-
se zaken voortkomend uit hersenschudding, slag of 
stoot. Het energeert hoofdzakelijk de perifére her-
senvaten waardoor lokale functies in het centraal 
zenuwstelsel kunnen worden hersteld.

Migreen energeert de epiphysis alsmede de pro-
ductie van melatonine in deze klier. (melatonine is 
slaapverwekkend).  

Myelogeen energeert de myelineschede en het
neurilemma en draagt bij tot reparatie van beide.
 
Neuron is energerend in geval geestelijk druk en 
inspanning en/of zwakke zenuwcellen. Het ener-
geert globaal de celkern dendrieten, axon,  Knoop 
van Ranvier,  het epineurium,  perineurium,  endo-
neurium en de myelineschede , mergschede rond 
axon, gliacel rond mergschede.

Osteogeen energeert de botstofwisseling en houdt 
onder andere het evenwicht tussen 
osteoblasten en osteoclasten zoveel mogelijk in 
stand.

Hormogenése bestaat uit energentia voor het to-
tale endocriene systeem: belangrijk is het ener-
geren van de bijschildklieren in verband met het 
parathormoon dat noodzakelijk is bij de botstof-
wisseling.

16
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TELAGENÉSE

4 - HART EN VATEN
CORONAIR

OXYGENÉSE  

5 - ENDOCRIEN/HORMONEN 

HORMOGEEN 1  

HORMOGEEN 2 

HORMOGENÉSE  

6 - UROGENITAAL
RENOGEEN 

7 - WEEFSEL/CELLEN 
CITOGEEN 

CITOX 

TELAGENÉSE

Telagenése is weefselondersteunend en is met 
name energerend op het ondersteunen van 
de cohesie tussen weefselstructuren alsmede 
celreparatie.

Coronair energeert hart- en bloedvaten. Het houdt 
de bloedvaten schoon en helpt bij het behoud van 
stevige vaatwanden doordat de energentia van 
Coronair noodzakelijke mineralen in de vaatwand 
doet opnemen. Het energeert onder andere de 
spierfunctie van hart en vaten.

Oxygenése energeert de zuurstofstofwisseling. De 
koppelingstraagheidsfactor tussen haemoglobine 
en O2 wordt teruggebracht hetgeen een verdub-
beling van de opnamecapaciteit kan betekenen.

Hormogeen 1 is een specifiek energentia voor de 
hypofyse/hypothalamus-combinatie. Door een 
zeer effectieve energeia op de hypofyse voorkwab-
functie is het in staat de hormoonspiegels van 
met name ACTH, TSH ,FSH, LH, te normaliseren en 
eventuele hormoondefecten te energeren.  

Hormogeen 2 is energerend op de bijnieren (o.a. 
corticosteroïden), pancreas, geslachtsklieren (man-
nen en vrouwen).

Hormogenése bestaat uit energentia voor het to-
tale endocriene systeem: Bijzonder belangrijk is 
het energeren van de bijschildklieren in verband 
met het parathormoon dat noodzakelijk is bij de 
botstofwisseling.

Renogeen energeert de nierwerking op de schors 
en op het merg, bevordert daardoor de nierdoor-
bloeding (chlomerulus) en de werking van het kap-
sel van Bowman (ultrafiltratie). 

Citogeen energeert celwerking en celvernieu-
wingsproces, het energeert het celmembraan en 
de organellen. Het reinigt het citoplasma van mi-
cro-organismen.

Citox energeert het metabole proces binnen de cel 
waardoor onder andere de productie van vrije ra-
dicalen zal afnemen. Het energeert celfunctieher-
stel.

Telagenése is weefselondersteunend en is met 
name energerend op het ondersteunen van 
de cohesie tussen weefselstructuren alsmede 
celreparatie.

Zenuwen

Bio-Resonante Equivalenties (B.R.E.) 

Bio-resonante equivalenties (B.R.E.)
Werking door: 
Energetische clusters

Bio-resonante equivalenties zijn lichaamlijke, 
prcesenergerende energievormen die het 
lichaam energeren.

 Nutriciënt           Hoeveelheid per capsule

Millefolium herba pulvis            360 mg. 
Curcumae longae rhizoma pulvis     30 mg. 
Medicago Sativa          210 mg.

Ingrediënten B.R.E.: Kruiden, Medicago Sa-
tiva, Nutriënten (energetische bestanddelen) 
Nutriënt (van de dragerstof) 



  

Essentia Energetica

‘Op het moment dat u denkt ‘Ik ben geluk-
kig’ vertaalt een chemische boodschap-
per uw emotie, die geen enkel concreet 
bestaan heeft in de stoffelijke wereld, in 
een stukje materie dat zo volmaakt op uw 
verlangens is afgestemd dat letterlijk elke 
cel in uw lichaam van uw gelukkige gevoel 
op de hoogte wordt gesteld en zich er bij 
aansluit. Het feit dat u zonder enig opont-
houd kunt communiceren met 50 biljoen 
cellen in hun eigen taal is even onver-
klaarbaar als het feit dat op een bepaald 
moment de natuur (de wijze waarop het 
behoort te gaan) het eerste foton schiep 
uit de ledige ruimte. 

De werking van het bewustzijn is de 
sleutel tot genezing. Zo is de werking van 
de quanten te bepalen door subtiele ener-
getische fenomenen te laten interfereren 
om zo op holistische wijze te komen tot 
een nieuwcreatie van energie die exact 
is afgestemd op het defect, de blokkade, 
of de teloorgang van levenbepalende 
energetische vormen, om deze zodoende 
te verdrijven en het lichaam in staat te 
stellen dat te doen wat nodig is om het 
normale leven weer te herstellen.’

Uit Quantumgenezing door Deepak Chopra  
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Neuron is energerend in geval geestelijk druk en 
inspanning en/of zwakke zenuwcellen. Het ener-
geert globaal de celkern dendrieten, axon,  Knoop 
van Ranvier,  het epineurium,  perineurium,  endo-
neurium en de myelineschede, mergschede rond 
axon, gliacel rond mergschede.

Enzygeen energeert de normalisering van de en-
zymspiegel. Het expediënt ontleent een deel van 
haar effectiviteit aan de energeia van schildklier-
hormonen die invloed hebben op de enzympro-
ductie van maag, dunne darm en alvleesklier.

Protegeen is gericht op de   productiecapaciteit van 
eiwitten op celniveau en energeert eventuele ei-
witdefecten.
 
Protobolie energeert op het niveau van de eiwit-
stofwisseling van dierlijk naar humaan.

Cosanogeen energeert de eicosanoïdestofwisse-
ling en daarmee de productie van een aantal hor-
moonachtige stoffen waaronder prostaglandinen: 
tromboxanen en leukotriënen die een belangrijke 
invloed hebben op verschillende processen in het 
lichaam, waaronder vorming van thrombus en 
vaatspanning. Deze stofwisseling is in hoge mate 
gerelateerd aan hersen- en hartinfarcten alsmede 
longembolie.

Oxygenése energeert de zuurstofstofwisseling. De 
koppelings- traagheidsfactor tussen haemoglobine 
en O2 wordt teruggebracht hetgeen een verdub-
beling van de opnamecapaciteit kan betekenen.

Organogeen energeert de lever en de alvleesklier, 
dunne darm, nieren, milt. Het energeert de choles-
terolstofwisseling in de lever.

 

Genera  is een a-specifiek B.R.E. product met een 
indringende hoge overkoepelende energeia die 
inwerkt op nagenoeg alle niveaus van lichaam en 
geest. Genera beschermt de celmembranen tegen 
vrije radicalen, bevordert hormoon-, enzym- en ei-
witproductie en heeft een ongunstige invloed op 
virussen, parasieten en bacteriën.

Genera  is een a-specifiek B.R.E. product met een 
indringende hoge overkoepelende energeia die 
inwerkt op nagenoeg alle niveaus van lichaam en 
geest. Genera beschermt de celmembranen tegen 
vrije radicalen, bevordert hormoon-, enzym- en ei-
witproductie en heeft een ongunstige invloed op 
virussen, parasieten en bacteriën.

NEURON 

8 - EIWITTEN/ENZYMEN 

ENZYGEEN 

PROTEGEEN 

PROTOBOLIE 

9 - STOFWISSELING
COSANOGEEN 

OXYGENÉSE 

ORGANOGEEN 

10 - ZINTUIGEN
GENERA 

11 - WEERSTAND 

GENERA 

ECHELON 2                                Orgaan niveau
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IMMUNOGEEN  

OXYGENÉSE 

OXY-GEEN  

12 - STRESSOREN 

CITOGEEN

CITOX

ELIMINATIO

INFLAMMATIO 

 
FOCUS

  
FUNGI

 
SILICON 

Immunogeen bestaat uit energeia voor de aanwas 
van de thymusfactoren; hormoonachtige stoffen 
geproduceerd door de thymus die van grote in-
vloed zijn bij het tot stand komen van de lymfocy-
ten en diverse T-cel- groepen en een sterke aanwas 
van fagocyterende cellen. 

Oxygenése energeert de zuurstofstofwisseling. De 
koppelings- traagheidsfactor tussen haemoglobine 
en O2 wordt teruggebracht hetgeen een verdub-
beling van de opnamecapaciteit kan betekenen. 
Zuurstof bevordert aanmaak gezonde cellen waar 
onder Lymfocyten en fagocyten. 

Oxy-geen is in staat te voorkomen dat incomple-
te moleculen oxiderende kettingreacties teweeg 
brengen. De energie van Oxy-geen "verzadigt" de 
radicaal zodanig dat andere moleculen daarvan 
geen schadelijke gevolgen ondervinden. Zorgt voor 
een efficiënter verbrandingsproces waardoor er 
minder radicalen ontstaan.

Citogeen energeert celwerking en celvernieu-
wingsproces, het energeert het celmembraan en 
de organellen. Het reinigt het citoplasma van mi-
cro-organismen.

Citox energeert het metabole proces binnen de cel 
waardoor de productie van vrije radicalen zal afne-
men. Het energeert celfunctieherstel.

Eliminatio is een energeia op het niveau van de 
micro-organismen zoals virussen pathogene bacte-
riën, parasieten,  schimmels  en amoebes.  Elimi-
natio heeft sterk bloedzuiverende eigenschappen.

Inflammatio heeft een gunstige invloed om micro-
organismen en hun toxines en afvalstoffen en de-
granulatie van mestcelactiviteit tegen te gaan. 

Focus energeert bij aanhoudende haarden en is 
in hoofdzaak gericht op de vrijkomende vervuiling 
van bacteriën, toxinen en afbraakproducten. 

Fungi is energerend bij algemene schimmelvor-
ming. De energeia van Fungi is gericht op het uit-
drijven van de schimmel. Fungi heeft een sterke 
werking in geval van exotische schimmelvorming.

Silicon is gemaakt op het frequentieniveau van sili-
cone, een "inerte" stof die een ongunstige invloed 
op het immuunsysteem heeft. Silicon werkt op fijn-
stoffelijke silicone en kleinere conglomeraten.

Enzymen

Bio-Resonante Equivalenties (B.R.E.) 



  

Essentia Energetica

De Essentia Energetica van Vita Producten 
B.V. zijn zodanig energetisch samenge-
steld dat het daadwerkelijk uitsluitend 
de energie is die werkt, met dezelfde 
middelen, de quanten. In de Syntheses is 
de drager een water alcoholmengsel en in 
de B.R.E. (Bio resonante Equivalentie) zijn 
het een aantal kruiden. De basiswerking 
hiervan is het voorspelbaar laten interfe-
reren van twee of meer basisenergieën 
op een noodzakelijk niveau, zodanig dat 
dit niveau exact gelijk is aan de blokkade 
of vervuiling of ruis tussen processen, of 
belasting in het bewuste, onderbewuste, 
DNA enz. Deze interferentie ontstaat 
op gelijke wijze als geel licht samen met 
blauw licht wordt gevormd tot groen licht. 
Het groene licht is dus een interferentie 
tussen blauw en geel licht. 

Zo wordt:  –{Fx van kruid A (gemengd 
met) Fy van kruid B} = {Fz van Blokkade 
C} en is er een energievorm ontstaan die 
er voor die tijd nog niet was. Op deze en 
andere wijzen kan er tot op de frequentie 
nauwkeurig een product worden samen-
gesteld dat exact dat doet wat gedaan 
moet worden.
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13 - PSYCHE-EMOTIE
PSYCHOGEEN 

TRAUMEX 

MATRIX 

CELLA  

KOSMOGENÉSE  

14 - IMMUUNSYSTEEM 

IMMUNOGEEN 

OXY-GEEN

15 - DIVERSEN
T.N.F.  

Psychogeen energeert stress door het zevende 
chakra (acupunctuurpunt Gouverneur 20) te ener-
geren. Stress veroorzaakt een verstopping van dit 
punt, terwijl een verstopping van dit punt juist 
weer stress veroorzaakt.

Traumex energeert  bij het verwerken van negatief-
psychische traumata en werkt op het onderbewus-
te niveau en op het bewuste niveau. Psychische 
traumata worden bespreekbaar of verdwijnen zon-
der meer.

Matrix energeert hoofdzakelijk op neurotransmit-
ters waar onder acetylcholine 50%, catecholamine, 
dopamine,  serotonine, neuropeptiden, précursors 
en neurohormonen. Het resultaat is meer struc-
tuur in de onmiddellijke omgeving.

Cella energeert de celkern en het DNA waarmee 
het reageert op eventuele hereditaire belastingen.

De energeia van Kosmogenése brengt evenwicht 
tussen de mannelijke en vrouwelijke energeia door 
de speciale chakrapunten van de linker- en de rech-
ter hersenhelft te energeren. Deze chakrapunten 
bevinden zich op het linker- en rechter slaapbeen.

Immunogeen bestaat uit energeia voor de aanwas 
van de thymusfactoren; hormoonachtige stoffen 
geproduceerd door de thymus die van grote in-
vloed zijn bij het tot stand komen van de lymfocy-
ten en diverse T-cel- groepen en een sterke aanwas 
van fagocyterende cellen. 

Oxy-geen is in staat te voorkomen dat incomple-
te moleculen oxiderende kettingreacties teweeg 
brengen. De energie van Oxy-geen verzadigt de ra-
dicaal zodanig dat andere moleculen daarvan geen 
schadelijke gevolgen ondervinden. Zorgt voor een 
efficiënter verbrandingsproces waardoor er min-
der radicalen ontstaan.

Tumornecrosefactor Alfa speelt een belangrijke 
rol bij ontstekingsprocessen en de acutefasereac-
tie: TNF α stimuleert de ontstekingsreactie en de 
acutefasereactie in het lichaam. Hierdoor kan het 
apoptose (Celdood) van tumorcellen uitlokken. 
TNF β wordt aangemaakt door T en B cellen en 
heeft een vergelijkbare functie in TNF α met een 
aantal biologische functies waaronder Apoptose 
van kankercellen, vetmetabolisme en neutransmis-
sie. Een acutefase-eiwit (acutefaseproteïne) is een 
eiwit waarvan de concentratie in bloedplasma al 
in een vroeg stadium van ontsteking stijgt (bij po-
sitieve acutefase-eiwitten) of daalt (bij negatieve 
acutefase-eiwitten). Deze reactie wordt ‘acutefa-
se-reactie’ genoemd. Als reactie op beschadiging 
van cellen, maken neutrofile granulocyten en ma-
crofagen zogenaamde cytokines die ze loslaten in 
de bloedbaan. De lever reageert op deze cytokines 
door acutefase-eiwitten aan te maken.

ECHELON 2                                Orgaan niveau
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Biokinésis energeert op het niveau van de mito-
chondriën waardoor de energieproduc� e zal toe-
nemen en hee�  mede door een hoge synergie van 
Vitamine C frequen� es een zeer grote permeabili-
teit van de celwand en -weefsel tot gevolg. Daar-
door is Biokinésis een zeer eff ec� ef basistherapeu-
� cum dat alle lichaamsfunc� es ondersteunt en 
dat werkt als “Turbo” voor nagenoeg alle overige 
expediënten.

Dormigeen energeert het slaapproces door aan-
maak van Melatonine. Dormigeen werkt vooral bij 
personen die angs� g wakker worden. Niet hoog in-
ze� en en ruim voor het slapen innemen.

BIOKINÉSIS 

DORMIGEEN 

Gebruiksadvies

• B.R.E. capsules niet vermengen met 
andere B.R.E capsules of andere 
vormen van supple� e of medica� e. 
Innemen tussen de maal� jden echter 
nooit minder dan 15 minuten voor de 
maal� jd naar keuze.

• In beginsel kan er dus elk uur een 
B.R.E capsule worden ingenomen.

• Niet meer dan twee of drie verschil-
lende B.R.E producten gelijk� jdig 
voorschrijven/adviseren.

• Mits niet anders voorgeschreven/
geadviseerd, opbouwen tot 1x daags 
2 á 3 capcules innemene met ruim 
water.

Infl uenza

Bio-Resonante Equivalen� es (B.R.E.) 

Dormigeen energeert het slaapproces
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Syntheses

De SYNTHESES zijn samengesteld op basis 
van complex B.R.E. (Bio-resonante equi-
valenties) in vloeibare vorm. Deze vorm is 
dus geen Homeopathie. Het is echter door 
de samenstellingstechniek een zeer zuiver 
en krachtig expediënt dat samengesteld is 
op het niveau van de pathogene invloeden 
waardoor deze als het ware het lichaam 
worden uitgedreven. Op gelijke wijze 
kunnen defecten worden geënergeerd 
daar elk defect een afwijking is van het 
normale. Is deze afwijking eenmaal uit het 
lichaam verdreven dan kan de oorspron-
kelijk situatie, bijvoorbeeld een stofwis-
selingsreactieketen zich weer herstellen. 
Het verschil tussen Syntheses en B.R.E. is 
de feitelijke toepassing. Bij B.R.E. gaat het 
om enkelvoudige zaken zoals het energe-
ren van een nier (Renogeen) of prostaat 
(Prostageen) dan is B.R.E de aangewezen 
methode. Gaat het echter om complexe 
zaken of problemen die niet met slechts 
één frequentie bewerkt kunnen worden, 
dan is Syntheses, met soms veel verschil-
lende elkaar ondersteunende energentia 
in een zeer krachtige samenstelling, de 
aangewezen methode.
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Syntheses 10 energeert de prolabsus vaginae, op 
weefselverslapping van het bekkensteunweefsel, 
hormonaal, oestrogeen en op het gebied van  vrou-
welijk/ existentiële ervaringen.

Syntheses 13 energeert eiwitproductie, enzymen 
en hormonen  (parathormoon), kraakbeen (werkt 
stabiliserend).

Syntheses 20 energeert het HLA-B27 antigeen.  
Daarnaast energeert het gevoeligheid van de sar-
coïliacale gewrichten en andere paravertebrale ge-
wrichten en rond de tussenwervelschijven.

Syntheses 32 energeert op het niveau van de totale 
nier en al haar onderdelen zoals nierschors, nier-
merg, het kapsel, nierkelk, nierbekken, de glome-
ruli, de ureter, de venarenalis en de arteria renalis, 
de glomerulusvaten en het nephron met het kap-
sel van Bowman, de colloïd-osmotische druk van 
de plasmaeiwitten in de glomerulusvaten en de lis 
van Henle.

Syntheses 34 energeert hydrops in het endolym-
fatisch systeem waar door balansherstel tussen de 
productie van endolymfe door de stria vascularis 
en de resorptie daarvan door de ductus en saccus 
endolymfaticus en het orgaan van Corti.

Syntheses 38 energeert de pH-waarde van het 
bloed en beoogt het evenwicht te herstellen tus-
sen Yin en Yang, In de praktijk komt dit neer op de 
energeia van het niveau en balans van +/- water-
stofionen in het lichaam. 

Syntheses 46 energeert velerlei hoofdfuncties in 
het lichaam. Het energeert eiwitstofwisseling en 
productie, enzymen en hormonen en de functie 
van het centraal zenuwstelsel alsmede het lymfa-
tisch stelsel, energeert het maag-darmkanaal en 
andere belangrijke functies. 

Syntheses 49 energeert op het niveau van long-
functies waaronder die van trilhaarepitheel en 
alvéoli mede door energentia op  bindweefselvor-
ming in de long.

Syntheses 53 energeert  kaakwortelgranulomen.

Syntheses 57 energeert op het niveau van vocht-
holtes in het  algemeen en in het bijzonder op eier-
stokken, lever en nieren. Syntheses 26 neemt zeer 
in effectiviteit toe indien gelijktijdig ook Syntheses 
57 wordt gegeven.

Syntheses 60 energeert bronchiale functies waar-
onder die van de aanmaak van neutraal endopepti-
dase (NEP). Dit vermindert de invloed van substan-
ce P en neurokinine A, zodat er vrijer kan worden 
geademd. Ook zijn er energentia die de epitheel-
cellen van de luchtwegen bevorderen. 

1 - INWENDIGE ORGANEN
SYNTHESES 10 
Ligamenten (baarmoeder)

SYNTHESES 13  
Bekken

SYNTHESES 20
Bekkenfunctie

  
SYNTHESES 32 
Nieren

SYNTHESES 34
Evenwichtsorgaan

SYNTHESES 38
Zuur-base

SYNTHESES 46
Complexe situaties

SYNTHESES 49
Longen 

SYNTHESES 53
Kaakwortel

SYNTHESES 57 
Vochtholtes

SYNTHESES 60
Bronchi 
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SYNTHESES 62 
Gewichtsbeheersing

SYNTHESES 63
Pneu

SYNTHESES 65
Defaecatio

SYNTHESES 71
Longblaasjes  
 

2 - ZENUWSTELSEL
SYNTHESES 17
Flash 

SYNTHESES 26 
Cerebrale vochtholtes

SYNTHESES 27
Zenuweinden

SYNTHESES 33
Ouderdom

SYNTHESES 35 
Nervus spinalis 

SYNTHESES 39  
Zenuwen

SYNTHESES 40 
Piramidebaan 

Zenuwstelsel

Syntheses

Syntheses 62 energeert het hongercentrum en 
het verzadigingscentrum in de hersenen (hypotha-
lamus alsmede die van de vetverbranding en de 
traumatische stresservaring. Bepaalde energentia 
energeren het psychisch traumatisch gedeelte en 
de totale vochthuishouding.

Syntheses 63 energeert de bovenste luchtwegen 
met tong en huig, de epiglottis alsmede nervus hy-
poglossus en de nervus vagus.

Syntheses 65 energeert het defecatiecentrum in 
de hypothalamus, alsmede het enterale zenuw-
stelsel in de darmen, de vochtresorptie in de dikke 
darm, de nervus vagus en chakra 3 en 7. Speciale 
energentia zijn effectief bij het element loslaten op 
psychisch-emotioneel niveau.

Syntheses 71 energeert de longen op alveolus ni-
veau uitwendige vervuiling zoals nicotine, teer, as-
best, werkt weefselbeschermend, zuurstofuitwis-
selingsbevorderend.

Syntheses 17 energeert de hyperextensie en hy-
perflexie van de cervicale wervelzuil alsmede de 
wervelkolom, de pezen en het centraal zenuwstel-
sel en hersenblokkade.

Syntheses 26 energeert vochtholtes in hersen-
weefsel. In combinatie met Syntheses 57 (Cyste) 
zal meestal een effectiviteitstoename optreden.

Syntheses 27 energeert zowel de gevoeligheid van 
motorische ruggemergwortels alsook polyneuropa-
thie.

Syntheses 33 energeert de productie van Bèta-
amyloïde; dit zijn niet oplosbare eiwitconcentra-
ties of proteïne polysacharidecomplexen in her-
senstructuren en de genetica van overerving en de 
schade, veroorzaakt door multi-infarcten. Verdere 
energeia zijn gericht op vergeetachtigheid, moeite 
met plannen, probleemoplossen en overige ouder-
domsverschijnselen.

Syntheses 35 energeert relevante anatomische 
delen en fysiologische processen waaronder het 
ruggenmerg en de myelineschede, zenuwcellen, 
productie van acetylcholine, (nor)adrenaline, do-
pamine en serotonine en catecholamine en func-
ties van receptoren en energeia van gedegenereer-
de perifere zenuwen. 

Syntheses 39 energeert gevoelige blokkades in alle 
met name te noemen zenuwen, dan wel in het ver-
zorgingsgebied van de zenuw(tak).

Syntheses 40 energeert de witte stof. Dit voor-
komt celverlies en ondersteunt celfuncties in de 
substantia nigra en voorkomt degeneratie van de 
nigrostriatale verbindingen. Bepaalde energentia 
energeren de neuronwerking alsook ascenderende 
systemen met transmitters waaronder serotonine 
en het energeert bepaalde intracellulaire insluit-
lichaampjes (Lewy-bodies) en xenos ontstaan door 
een enzymstoornis, alsmede het verstoorde en-
zym, de dopamine en acetylcholinespiegels.



Syntheses 45 energeert de lobus temporalus als-
mede de reticulaire formatie (slaap/waakcentrum) 
in de hersenstam en de melatonineproductie in de 
pijnappelklier, alsmede de hypothalamus.

Syntheses 52 energeert de productie van nage-
noeg alle neurotransmitters waaronder Acetyl-
choline, (nor)adrenaline, dopamine, serotonine en 
catacholamine en receptoren in de eindsynapsen.

Syntheses 61 energeert bepaalde hersendelen 
waaronder de Cortex Ceribri alsook van het lange, 
korte en middellange geheugen. Het energeert 
diverse niveaus van inzicht, suppleert waar nodig 
bepaalde nutriënten en energeert de intellectuele 
prikkel.

Syntheses 64 energeert de hersenstam alsook de 
hypofyse  en chakra 2. Ook zijn er energentia die de 
kruising van de piramidebanen in de hersenstam 
energeren.

Syntheses 66 energeert alle grote hersenzenuwen, 
zoals: de nervus olfactorius, abducens, trigeminus, 
facialis, octavus, glossopharyngeus, nervus vagus, 
accessorius en de hypoglossus alsook de nervus 
spinalis.

Syntheses 73 energeert de (pijncellen) en de pijn-
beleving alsmede het neurologisch pijnsignaal.

Syntheses 74 energeert diverse hersendelen waar-
onder de frontaalkwab en de grijze stof echter ook 
de celcommunicatie, het bewustzijn, en celbe-
wustzijn.

Syntheses 87 energeert het hersencelmetabolis-
me.  

Syntheses 100 energeert het volledig centraal ze-
nuwstelsel, animaal en vegetatief, sympathisch en 
parasympathisch.

Syntheses 102 repolariseert de hersenstam.

Syntheses 103 repolariseert linker hersenhelft (niet 
gelijktijdig met Syntheses 104 maar wel na elkaar).

Syntheses 104 repolariseert rechter hersenhelft 
(niet gelijktijdig met Syntheses 104 maar wel na 
elkaar).

Syntheses 105 synchroniseert linker en rechter 
hersenhelft.

Syntheses 106 déprogrammeert het pathogene 
celgeheugen. 

Syntheses 3 energeert de gewrichten. Het bevor-
dert de stofwisseling voor het behoud van soepele 
gewrichten. De basisenergie is gevormd op de op-
bouw en onderhoud van de kraakbeentussenstof 
op knie-, heup-, teen-, vinger- en wervelniveau. 

SYNTHESES 45
Slapen
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Het zenuwstelsel

Het centrale zenuwstelsel is de centrale 
of het centrum voor de controle, de co-
ordinatie en directie van alle levens- en 
lichaamsfuncties. Alles wat wij bewust 
voelen of doen, gaat uit van het centrale 
zenuwstelsel en wordt daar verwerkt. Ook 
de onbewuste gedachten, gevoelens, en 
conflicten zijn hier te vinden. Lichaams-
functies als ademhaling, secretie, spijsver-
tering, stofwisseling, waterhuishouding 
enz., die als noodzakelijke levensbegin-
selen door het vegetatieve zenuwstelsel 
gestuurd worden, worden door de hogere 
instantie, het centrale zenuwstelsel, 
gecontroleerd en bewaakt. Legio klachten 
en omschreven pathogenesen vinden hun 
oorsprong in het centrale zenuwstelsel. 
Elke activiteit in het lichaam, of dat nu een 
spier is die niet doet wat hem gevraagd 
wordt, de houding van het lichaam die tot 
klachten leidt of de ontbrekende sociale 
intelligentie waarmee mensen de wereld 
tegemoet treden om daarmee steeds 
weer in conflict te komen, kunnen het 
gevolg zijn van epigenetische bezwaren 
van het centrale zenuwstelsel.

Aminozuren

Aminozuren zijn de basis van alle levens-
processen, aangezien ze absoluut essenti-
eel voor elk stofwisselingsproces zijn. De 
belangrijkste opgave is het optimale ver-
voer en de opslag van alle voedingsstoffen 
(water, vetten, koolhydraten, proteïne, 
mineralen en vitaminen). De meeste 
welvaartsziekten zoals overgewicht, hoog 
cholesterol, diabetes, slaapstoornissen, 
erectiestoornissen of artrose zijn in feite 
het gevolg van stofwisselingsstoornis-
sen. Hetzelfde geldt voor haaruitval en 
rimpelvorming. Daarom is het belangrijk 
deze problemen bij de kern aan te pakken 
en ervoor te zorgen dat de essentiële 
aminozuren in het lichaam in voldoende 
hoeveelheid aanwezig zijn. 
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Synheses 4 energeert de gewrichten met sym-
metrische aantasting in alle verschijningsvormen 
en bijverschijnselen, zoals gevoeligheid. Heeft in-
vloed op de in metacarpo- en metatorsofalangeale 
gewrichten en halswervelkolom, peesschede en 
slijmbeurs.

Syntheses 5 energeert op het niveau van eventuele 
calcificatiefocussen van hydroxyapatiekristallen.

Syntheses 11 energeert op het niveau van alle vor-
men van zilverhuid zoals: vulgaris, guttata, inversa, 
pustulosa en bepaalde HLA antigenen waaronder 
B13, Bw16, B17, B37, B27, Cw6 en DR7.

Syntheses 12 energeert talgklieren, alsook op le-
ver, gal, jeugdpuistjes, dikke/dunne darm en op het 
emotionele vlak, tevens worden door de energie-
stromen een aantal acupunctuurpunten geëner-
geerd zoals Long 5 en 9 (huid), Blaas 40 (stofwisse-
ling) en een aantal endocriene energentia alsmede 
een vitamine C energeia toegevoegd.

Syntheses 13 energeert eiwitproductie, enzymen 
en hormonen (parathormoon), kraakbeen.

Syntheses 17 energeert de hyperextensie en hy-
perflexie van de cervicale wervelzuil alsmede de 
wervelkolom, de pezen en het centraal zenuwstel-
sel en hersenblokkade. 

Syntheses 24 energeert het been, beenmerg en 
het periost, en is mede gericht op de metafyse van 
de lange pijpbeenderen.

Syntheses 25 energeert de huid, gekenmerkt door 
degeneratie van haarfollikelepitheel en smeerklie-
ren met ophoping van mucineachtige stoffen.

Syntheses 37 energeert op het niveau van de 
botstofwisseling. Door de energeia van de calci-
umstofwisseling, vitamine A en vitamine D, door 
functieherstel te energeren van de lever, de nieren 
en de darmen en toevoeging van fosfor, calcium en 
magnesium, de energeia van betrokken enzymen 
en hormonen waaronder het parathormoon uit de 
bijschildklieren.

Syntheses 44 energeert op het niveau van nage-
noeg alle vormen van parelmoerachtige (lichen) 
huidstructuur.

Syntheses 47 energeert de productie van melani-
ne. Dit geldt  zowel voor een overproductie alsook 
onderproductie.

Syntheses 85 energeert spiercellen, myofibrillen 
met het actinefilament en het myosinefilament 
alsmede de motorische zenuwen en de acetycho-
linewerking. 

Syntheses 23 energeert de elektromechanische 
hartfuncties  vanuit het centraal zenuwstelsel, 
waaronder het hartregulatiecentrum, de nervus 
vagus, de sino-atriale knoop en de atrioventriculai-
re knoop, de bundel van His, de vezels van Purkinje
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en de myocardcellen en de mechanische functies 
van kamers, boezems en kleppen, het septum, 
het zuurstofenergieverbruik en de neurologische 
sympathische en parasympathische voeding, het 
pericard, hartritme enz.. Verdere energentia zor-
gen voor een zuivering van het vaatsysteem, nor-
malisering van het LDL-serumcholesterolgehalte 
en het HDL-cholesterolgehalte. 

Syntheses 42 energeert de door de bijschildklier 
aangemaakte T.N.F. (Tumor Necrose Factor) en 
de mitochondrieën waardoor energie vrijkomt 
die het lichaam gebruikt ter activering van af-
weerfuncties. Het energeert de bloedfunctie bij 
maligne ontaarding.

Syntheses 80 energeert de aderen met inbegrip 
van de kleppen, het te onderscheiden weefsel 
zoals de intima, media en de adventia. 

Syntheses 90 energeert de (colloïd) osmotische 
druk. 

Syntheses 14 energeert alle endocriene klieren 
en hormoonspiegels en voorziet van de nodige 
nutriënten.

Syntheses 16 energeert op het niveau van het 
groeihormoon somatotrophyne en bij groeiach-
terstand bij kinderen en de algemene gezond-
heid bij ouderen Syntheses 16 energeert de 
hypothalamus zodanig dat het somatotrophyne-
stimulerend hormoon (SSTH) vrijelijk kan blijven 
stromen en somatotrophyne weer op een jeug-
dig niveau wordt aangemaakt. Dit heeft conse-
quenties op het gebied van de totale fysieke ge-
zondheid en uitstraling.

De energentia van Syntheses 58 energeren diep 
de-blokkerend op uitsluitend de schildklierfunc-
ties hormonaal, stofwisseling, emotioneel.

Syntheses 75 energeert het bioritme, de her-
senstam, de aanmaak van oestrogeen en pro-
gesteron en adrenaline, de schildklier alsmede 
verschillende bio-gene aminen waaronder hista-
mine en tyramine en een aantal relevante stof-
wisselingszaken alsmede het sympathisch- en 
het parasympathisch zenuwstelsel. 

Syntheses 10 energeert de prolabsus vaginae, op 
weefselverslapping van het bekkensteunweef-
sel, hormonaal, oestrogeen en op het gebied van  
vrouwelijk/ existentiële ervaringen.

Syntheses 32 energeert op het niveau van de 
totale nier en al haar onderdelen zoals o.a. nier-
schors, niermerg, het kapsel, nierkelk, nierbek-
ken, de glomeruli, de ureter, de venarenalis en 
de arteria renalis, de glomerulusvaten en het 
nephron met o.a. het kapsel van Bowman, de 
colloïd-osmotische druk van de plasmaeiwitten 
in de glomerulusvaten en de lis van Henle.

Hormonen

Hormonen en de organen die hormo-
nen produceren worden tezamen het 
Endocriene Systeem genoemd. De ver-
schillende klieren in ons lichaam maken 
verschillende hormonen. Hormonen zijn  
vaak ook van invloed op andere klieren en 
het maken van andere hormonen. In de 
meeste gevallen is er zelfs sprake van een 
zogenaamd ‘terugkoppelingsmechanisme’. 
Een grote hoeveelheid van één bepaald 
hormoon kan ervoor zorgen dat ditzelfde 
hormoon minder wordt gemaakt. Een 
voorbeeld hiervan is het hormoon wat de 
hypophyse uitscheidt TSH (schildklier sti-
mulerend hormoon). Als de hoeveelheid 
TSH stijgt, remt dit daarmee de productie 
van schildklierhormoon uit de schildklier. 

Vitaminen

Een vitamine is een micronutriënt dat in 
organismen zoals de mens wordt gebruikt 
in co-enzymen. Omdat vitaminen niet 
worden verbruikt heeft de mens er maar 
heel weinig van nodig. Organismen kun-
nen niet of in onvoldoende mate zelf 
vitaminen maken. Sommige vitaminen 
kunnen door het lichaam zelf worden 
geproduceerd, zoals  vitamine B3 (uit 
tryptofaan) en vitamine D (in de huid door 
blootstelling aan UV-B-straling).

Eiwit 

Eiwitten of proteïnen zijn een belangrijke 
klasse bio-macromoleculen. Net als de 
polysachariden of suikers, de vetten en 
nucleinezuren (DNA en RNA) zijn eiwitten 
belangrijke bestanddelen in organismen. 
Natuurlijke eiwitten bestaan uit L-amino-
zuren. De codes voor deze 20 aminozuren 
liggen vast in het DNA van het organisme. 
Het DNA wordt overgeschreven naar RNA, 
hetwelk gebruikt wordt als een mal voor 
het maken van verschillende kopieën van 
hetzelfde eiwit door ribosomen.
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Syntheses 2 energeert weefselherstel, vooral bin-
nen het cosmetische bereik. Zoals bindweefsel 
waaronder collageen, littekenweefsel. Ook voor 
postoperatief herstel.

Syntheses 8 exonereert een salicylzuurbelasting. 
Salicylzuur wordt veel in medicijnen gebruikt en 
vooral in pijnstillers. Het kan een negatieve invloed 
hebben op spieren en gewrichten. 

Syntheses 10 energeert de prolabsus vaginea, op 
weefselverslapping van het bekkensteunweefsel, 
hormonaal, oestrogeen en op het gebied van  vrou-
welijk/ existentiële ervaringen.

Syntheses 19 energeert op het niveau van celgroei.

Syntheses 24 energeert het been, beenmerg en 
het periost, en is mede gericht op de metafyse van 
de lange pijpbeenderen.

Syntheses 28 energeert op het niveau van diverse 
vormen van weefselgroei mede gericht op virale en 
parasitaire oorsprong.

Syntheses 29 energeert spieraanhechtingspunten 
met energentia gericht tegen de blokkade van de 
A.T.P. stofwisseling en de citroenzuurcyclus, de 
chronische vermoeidheid en de ‘triggerpoints’ ver-
spreid over het lichaam. 

Syntheses 47 energeert de productie van melani-
ne. Dit geldt zowel voor een overproductie alsook 
onderproductie. 

Syntheses 86 energeert borstweefsel in het alge-
meen en borstklierweefsel in het bijzonder alsook 
de relevante hormoonstructuur waaronder de oxy-
tocine, progesteron en oestrogeen en testosteron 
en prolactine.

Syntheses 95 energeert  alle kiembladen zoals: 
Mesoderm (skelet en spieren); Mesenchym (steun- 
bindweefsel en vaten); Ectoderm (zenuwen en 
huid); Entoderm (klieren, spijsvertering, longen en 
epitheel).

Syntheses 96 is een product dat energetisch gericht 
is op het vormingsproces van schadelijke weefsels. 
De werking is mede gericht op repolarisatie van 
celstructuren.

Syntheses 70 energeert alle spijsverteringsenzy-
men waaronder: Carbohydrase, Sacharase, Malta-
se, Amylase, Diastase, Lipase, Protease, Zymase en 
Bromelaïne en Papeïne. Het energeert belangrijke 
spijsverteringsfuncties zoals die van de speeksel-
klieren, maagzuur, dunne darm opname, pancreas 
en lever. 

Myocardium

Syntheses
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Enzymen

Een enzym is een eiwit, dat als katalysator 
fungeert bij een bepaalde chemische reac-
tie in of buiten een cel. Het enzym maakt 
de reactie mogelijk of versnelt de reactie, 
zonder daarbij zelf te worden verbruikt of 
van samenstelling te veranderen. De stof 
waar het enzym op inwerkt en die nodig is 
voor de stofwisseling of spijsvertering heet 
het substraat. Tijdens de reactie verbindt 
het enzym zich kortstondig met het sub-
straat. Dit gebeurt voor elk enzym op een 
eigen manier, doordat elk enzym specifiek 
is. Enzymen bevinden zich in voedsel, voor 
zover dat niet (langdurig) verhit is geweest. 
Ook worden ze in cellen van het organisme, 
van de dieren, planten, schimmels en 
micro-organismen zelf gemaakt. Voor de 
opbouw ervan zijn in een aantal gevallen 
vitaminen nodig. Na de reactie keert het 
enzym weer terug naar de oorspronkelijke 
toestand en kan het direct weer een reactie 
versnellen. Een enzym “wacht” totdat de 
moleculen, waarmee het enzym “aan de 
slag kan”, bereikbaar zijn. 

Mineralen

Mineralen zijn net als vitamines stoffen 
die in kleine hoeveelheden voorkomen in 
eten en drinken. Ze zijn onmisbaar voor 
een goede gezondheid en normale groei en 
ontwikkeling. Ze leveren geen energie. 
De meeste mineralen krijgt men binnen 
via eten en drinken. In Nederland komen 
mineralentekorten bijna niet voor. Wel 
zijn er groepen waarbij de voorziening van 
bepaalde mineralen extra aandacht vraagt, 
zoals voor ijzer bij vrouwen die veel bloed 
verliezen tijdens de menstruatie, jongeren, 
en zwangeren en vrouwen die borstvoeding 
geven. Dit geldt ook voor personen die 
weinig of geen dierlijke producten eten, 
zoals vegetariërs en veganisten.  Voor men-
sen die afvallen, of langdurig medicijnen 
gebruiken, kan aanvulling met mineralen/
spoorelementen wenselijk zijn.

Syntheses 94 energeert de albuminespiegel. Dit 
zeer belangrijke eiwit heeft legio functies in de 
sfeer van de weerstand en bescherming zoals:
• Bindt en neutraliseert de meeste carcinogene    

stoffen;
• Stabiliseert celgroei, is het meest belangrijke     

anti-oxidant (Sterker dan vit. C en de andere 
anti-oxidanten);

• Beschermt tegen straling;
• Controleert de osmotische druk;
• Beschermt de lever tegen toxines;
• Beschermt tegen metastasen.

Syntheses 6 energeert op het niveau van de bloed-
suikerspiegel c.q. op de pancreasfunctie met ei-
landjes van Langerhans met insuline (b-cellen) 
en glucagon (a-cellen) gastrine en somatostatine 
(d-cellen) productie, het gluconeogeneseproces 
en het pancreasproductie mechanisme van de 
antagonistische a- en b-cellen (glucagon en insu-
line), alsook op de doelcellen en de receptoren en 
de invloed van de lever op de bloedsuikerspiegel 
alsmede een energentie van de totale bloedsuiker-
stofwisseling.

Syntheses 37 energeert op het niveau van de 
botstofwisseling. Door de energeia van de calci-
umstofwisseling, vitamine A en vitamine D, door 
functieherstel te energeren van de lever, de nieren 
en de darmen en toevoeging van fosfor, calcium en 
magnesium, de energeia van betrokken enzymen 
en hormonen waaronder het parathormoon uit de 
bijschildklieren.

Syntheses 48 energeert de totale katabole- en ana-
bole stofwisseling alsmede een extra energeia op 
de koolhydratenstofwisseling, eiwitstofwisseling, 
eicosanoïdestofwisseling, citroenzuur, cyclus, glu-
cosestofwisseling.

Syntheses 55 energeert de antagonistische wer-
king van Insuline, Cortison, Adrenaline, Glucagon 
en de energeia van Adenosinemonofosfaat, Glyco-
geen en de nierfunctie.

Syntheses 62 energeert het hongercentrum en 
het verzadigingscentrum in de hersenen (hypotha-
lamus) alsmede die van de vetverbranding en de 
traumatische stresservaring. Bepaalde energentia 
energeren het psychisch traumatisch gedeelte en 
de totale vochthuishouding 

Syntheses 76 bestaat uit energentia die er op ge-
richt zijn om de afvoer van urinezuurkristallen te 
bevorderen.

Syntheses 87 energeert het hersencelmetabolis-
me. 

Syntheses 7 energeert oortoon en wel in geval van 
subjectieve (waarneming zonder geluidsprikkel) en 
objectieve oortoon (horen van door het eigen
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Macula lutea

lichaam geproduceerde geluiden o.a. bloedgeruis). 
De frequenties energeren in geval van subjectieve 
oortoon de binnenoorblokkade of resttoestand 
hiervan en bloedvaten.

Syntheses 21 energeert het horen door energentia 
die het binnenoor energeren, verdere energentia 
op het niveau van bacteriën en de gehoorzenuwen 
alsmede het Centraal Zenuwstelsel.

Syntheses 56 energeert op het niveau van neus- en 
keelamandelen speekselklieren, de buis van Eus-
tachius, midden en buiten oor en de sinussen en 
andere holtes.

Syntheses 81 energeert de belangrijkste delen van 
het oog als zichtinstrument, het neurologisch ont-
vangstcentrum met de zintuigcellen, de staafjes en 
de kegeltjes en de gele vlek (macula lutea), alsme-
de de grote oogzenuwen zoals de nervus oculomo-
torius en de tractus opticus en de gezichtscortex in 
de hersenen.

Syntheses 83 energeert de belangrijkste mechani-
sche delen van het oor als hoorinstrument, waaron-
der: hamer en aambeeld, trommelvlies, trilhaarcel-
len, het endolymf en het orgaan van Corti,  alsook 
de gehoorzenuwen waaronder de voorhofzenuw. 

Syntheses 22 energeert de tot het immuunsysteem 
behorende functies waaronder het R.E.S. (reticulo 
endotheliale systeem) systeem, in het bijzonder de 
thymus, de milt en het beenmerg alsmede basis-
functies in het lichaam waaronder de globale wer-
king van eiwitten, hormonen en enzymen.

Syntheses 84 energeert de energiefuncties van de 
nieren en bijnieren, lever milt/pancreas alsook de 
kundalini en de histaminespiegel.

Syntheses 1 energeert diverse niveaus van patho-
gene micro-organismen (door energetische inkap-
seling) waaronder bacteriën en bacillen, onderver-
deeld in eencellige, plantaardige levende wezens in 
bolvormen (coccen) en in staaf- en spiraalvormen 
(spirocheten), alle infectieuze eenheden zonder 
celstructuur, waaronder alle RNA- en DNA-virussen 
en mycoplasma, primitieve één- of meercellige or-
ganismen waaronder protozoën, metazoën, para-
sieten, en nakroost en fungus. Speciale frequenties 
zijn toegevoegd om een eventuele inkapseling te 
doorbreken en toxines veroorzaakt door deze mi-
cro-organismen af te voeren. Door energetische in-
kapseling verliezen de micro-organismen hun grip 
op het systeem en worden afgevoerd.

Syntheses 18 exonereert pathogene schimmels 
zoals dermatomycosen veroorzakende schimmels 
aan huid, haren, nagels en aangrenzende slijm-
vliezen door de dermatofyten en Candidasoorten 
(gistachtigen) en algemene schimmelbelasting, 
waarmee feitelijk het totale schimmelbereik wordt 
bewerkt. Speciale energentia zijn gericht op harde 
weefsels zoals bot.

Syntheses
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Syntheses 30 neutraliseert radioactieve straling 
en stralingsbelasting van radio, radar, G.S.M., U.V., 
Röntgen, geopathogene, interstellaire, currynet, 
elektrostress U.M.T.S. en andere vormen van stra-
ling, tevens ondersteunt het de schildklierfunctie, 
beschermt de RNA/DNA-functie en beschermt te-
gen vrije radicalen. 

Syntheses 31 energeert de behoefte om psychoac-
tieve stoffen in te nemen zoals:
1 - Psycholeptica (sederend): opiaten, alcohol, 
anxiolytica, hypnotica en neuroleptica;
2 - Psychoanaleptica (stimulerend): cocaïne (crack), 
amfetaminen (XTC), cafeïne en nicotine;
3 - Psychodysleptica (hallucinogenen): LSD, mesca-
line, psylocybine en cannabis; 
4 - Overige stoffen zoals phencyclidine pipiridine 
(PCP) en vluchtige stoffen zoals lijm, reinigingsmid-
delen en benzine. Overige afhankelijkheid wordt 
geënergeerd via energentia die gericht zijn op o.a. 
alcohol en medicijnen. De energentia zijn gericht 
op het gebruik en de gevolgen van het gebruik. 
Deze laatste waaronder b.v. xenos zullen mede 
door andere middelen moeten worden verwijderd.

Syntheses 41 energeert immunologische reac-
tiemechanismen met betrekking tot schadelijke 
agentia (micro-organismen), relatief onschadelijke 
agentia en lichaamseigen componenten. 

Syntheses 43 energeert een implantaat en de door 
de cellen van het implantaat geproduceerde ei-
witten tot lichaamseigen energentia die door het 
afweersysteem niet als lichaamsvreemd meer her-
kend kunnen worden. Niet zondermeer onder alle 
omstandigheden te gebruiken. (Is ook werkzaam 
bij kunststof)

Syntheses 51 energeert de algemene vervuiling 
van het DNA door heden en het verleden, het 
schoont de menselijke existentie van negatieve 
en destructieve energie, klaart het bewustzijn en 
snijdt pathogene banden met het verleden door 
op psychisch/emotioneel- en fysiekniveau.

Syntheses 79 bestaat uit energentia die er op ge-
richt zijn de biogene -aminen, waaronder histami-
ne, tyramine en serotonine op een normaal niveau 
te houden. Dit ter voorkoming van overbelasting  
van diverse stelsels waaronder het CZS, vaatstelsel, 
energieniveau, en het mentale stelsel.

Syntheses 82 energeert de onderbewuste wil, die 
in juiste conditie bestaat uit een positieve en een 
negatieve wil waarvan de positieve +50% behoort 
te zijn en de negatieve slechts + 10%. Sterke afwij-
kingen kunnen aanwezig zijn waarbij de negatieve 
wil +90% kan zijn en de positieve wil zelfs -10%. Dit 
kan een negativisme oproepen dat herstel in de 
weg kan staan. 

Syntheses 91 herstelt de communicatieve orde 
op diverse niveaus waardoor interactieve celcom-
municatie weer op gang komt. Negatie is de naam 
voor een absolute ontkenning. Het fenomeen waar 
het in dit geval om gaat is een blijvende ontkenning 
binnen een bepaald systeem. Het betreft de com-
municatie op celniveau, orgaanniveau, procesni-
veau of juist de communicatie tussen bepaalde ni-

SYNTHESES 30 
Straling 

SYNTHESES 31
Meester knecht
 

SYNTHESES 41
Degranulatie van
mestcellen

SYNTHESES 43  
Inclusio  

SYNTHESES 51  
Hereditair 

SYNTHESES 79 
Biogene –aminen

 

SYNTHESES 82  
Wilsherstel

SYNTHESES 91
Negatie

 

 

Straling

Straling is elektromagnetische energie. 
Alle soorten straling, van zonnestraling, 
röntgen-straling en radioactiviteit tot 
aan straling van zendmasten, mobiele 
telefoons en WiFi-apparatuur, behoren tot 
het  elektromagnetische spectrum. Veel 
mensen zijn gevoelig voor elektromagneti-
sche energie. Zij lijden aan Elektro Hyper-
sensitiviteit (EHS) en hebben stralingsge-
relateerde gezondheidsklachten, zoals 
vermoeidheid, dufheid, geïrriteerdheid en  
hoofdpijn. 

Virussen

Een virus is erfelijk materiaal, die de 
menselijke cel binnendringt om zich daar 
te reproduceren. Virussen leven dus niet 
zelf(standig); ze hebben de eiwitmachi-
nerie van de cel nodig om te kunnen 
voortbestaan. De vraag is of virussen 
levende micro-organismen zijn. Het 
antwoord op deze vraag hangt af van wat 
men onder leven verstaat. Een levens-
vorm zou gedefinieerd  kunnen worden 
als een zelfstandige eenheid, die in staat 
is tot eiwitsynthese volgens een bepaald 
basisprogramma dat de voorwaarde in 
zich draagt tot zelfreproductie op verschil-
lende niveau’s. Omdat virussen buiten een 
levende gastheercel niet actief (kunnen) 
zijn, zijn ze in deze betekenis geen levende 
organismen. Een virus kan gezien worden 
als een ‘code’ die zich gedraagt als een 
vampier daar zijn aanwezig in de gast-
heercel leidt tot Lysis (oplossen en dood 
van de cel in een Lytische cyclus). Het kan 
voorkomen dat het Virus zich in het DNA 
van de gastheercel inbouwt. Dan ontstaat 
er geen Lysis. De gastheercel komt in een 
toestand van Lysogenie en het ingebouw-
de DNA wordt een profaag of provirus. 
Een profaag kan loslaten en op zijn beurt 
een Lytische cyclus beginnen.
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Syntheses 91 vervolg

SYNTHESES 93 
Methyl Mercury

SYNTHESES 98 
Virus

SYNTHESES 99
Bacteriën

SYNTHESES 101
Parasieten

13 - PSYCHE - EMOTIE  

SYNTHESES 9
Stemmingen

SYNTHESES 15
Durven

SYNTHESES 50 
Twee-eenheid

SYNTHESES 59
Psyche

SYNTHESES 64 
Kindsdrift 

SYNTHESES 68  
Emoti o subcogniti a 

SYNTHESES 77 
Re-integrati e

SYNTHESES 78
Re-existenti e

veaus. Het ontbreken van deze communica� e leidt 
tot een black out in een systeem. Dit soort situa� es 
kunnen voorkomen in het fysieke deel alsook in het 
mentale deel van mens en dier en leiden al� jd tot 
vormen van recidive en onbehandelbaarheid.

Syntheses 93 beschermt het zenuwstelsel tegen 
kwikverbindingen. Deze kwikverbinding hee�  
een lichter atoomgewicht dan magnesium en kan 
daarom niet door chlorofyl uit het lichaam worden 
verdreven daar chlorofyl uitsluitend zware meta-
len opneemt die zwaarder zijn dan magnesium. De 
verbinding kan een nega� eve invloed hebben op 
het Centraal zenuwstelsel en is op een andere wij-
ze niet te verwijderen. Amalgaam is in de meeste 
gevallen de fi nale oorzaak van deze belas� ng.

Syntheses 98 zorgt voor een duopolarisering van 
het Virus RNA en DNA en een dépolarisering van 
de Capside en de enveloppe van het virus.

Syntheses 99 depolariseert het Centraal zenuw-
stelsel van een bacterie.

Syntheses 101 depolariseert het Czs van een para-
siet.
  

Syntheses 9 energeert een bipolaire verstoring en 
een lithium-frequen� e. Verder zijn er frequen� es 
die vanwege een mogelijke familiaire overdracht 
gericht zijn op energen� e van het DNA/RNA.

Syntheses 15 energeert psychisch/ mentale feno-
menen van existen� ële aard. Het is een zeer snel 
en eff ec� ef energerend product bij faalangst en 
onzekere gevoelens. Is goed te energeren bij kinde-
ren met achterblijvende leerpresta� es. Energeert 
alle niveaus bij alle lee� ijden, ook geschikt voor 
dieren.

Syntheses 50 energeert op centraal denkniveau, 
teneinde  concep� unc� es te verbeteren, waaron-
der incoheren� e, neologismen, denkblokkades.

Syntheses 59 energeert de aanmaak van dopamine 
en noradrenaline. Verder energeert het bepaalde 
hersendelen waaronder het limbisch systeem, de 
hersenschors, hersenstam, nucleus ruber, de for-
ma� o re� cularis en de substan� a nigra, alsmede 
angstgevoelens.

Syntheses 64  energeert de hersenstam alsook de 
hypofyse.

Syntheses 68 energeert bewuste en onderbewuste 
emo� es in de vorm van angsten, boosheid en ver-
driet en doet dit op verschillende niveaus.

Syntheses 77 bestaat uit energen� a die er op ge-
richt zijn lichaam en geest weer volledig te inte-
greren en simultaan te laten opereren. Als dit niet 
goed verloopt ontstaan er psychisch-mentaal en 
fysiek grote problemen.

Syntheses 78 bestaat uit energen� a die er op ge-
richt zijn de zel� lokkade (existen� eblokkade) in 
het onderbewuste te ontmaskeren. Een geheel of

Bacterie

Syntheses



Syntheses 78 vervolg

SYNTHESES 82 
Wilsherstel
  

14 - DIVERSEN
 
SYNTHESES 36 
Suppletie nutrica

SYNTHESES 54 
Energetische lichamen

SYNTHESES 67  
Deflatore Chronicus

 

 
SYNTHESES 69
Functiokinetica 

SYNTHESES 72
Kosmos-communicatie

SYNTHESES 73 
Nociceptoren-Pijncellen

SYNTHESES 88 
Luxatie 

SYNTHESES 89
Hemopyrrol

SYNTHESES 92 
Modulatie 
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Bacteriën

Bacteriën zijn microscopisch kleine 
ééncellige organismen die zelfstandig 
kunnen overleven, zich voeden en zich 
vermenigvuldigen. Ze beschikken over 
een enorm aanpassingsvermogen en zijn 
terug te vinden op alle denkbare plaat-
sen op aarde. De meeste bacteriën leven 
van de afbraak van organisch afval (dode 
planten of dieren). Dit zijn de saprofyten 
of afvaleters. 
Een beperkt aantal soorten hebben zich 
aangepast aan de mens als gastheer. 
Dit zijn de parasieten. Hiervan leven de 
meesten als commensalen (= kostganger 
of tafelgenoot) permanent op onze huid 
en slijmvliezen. Slechts in zeldzame geval-
len veroorzaken deze bacteriën ernstige 
ziekten zoals longontsteking (pneumonie) 
of hersenvliesontsteking (meningitis), 
maar ook minder gevaarlijke infecties 
zoals blaasinfectie (cystitis), oorontsteking 
(otitis) of wondinfecties.

Daarnaast zijn er ook echte pathogenen 
of ziekteverwekkers die bijna altijd een 
ziekte veroorzaken. Deze pathogenen 
liggen aan de basis van heel wat gekende 
infecties zoals oorontstekingen, de meeste 
vormen van hersenvliesontsteking en 
van longontsteking, abcessen, sommige 
vormen van diarree, tuberculose, tyfus, 
dysenterie, cholera, difterie. 

A

gedeeltelijke existentieblokkade kan leiden tot 
een 100% therapieresistentie. Het weer mogen 
bestaan maakt de weg vrij voor de wens tot een 
gezond bestaan.

Syntheses 82 energeert de onderbewuste wil, die 
in juiste conditie bestaat uit een positieve en een 
negatieve wil waarvan de positieve +50% behoort 
te zijn en de negatieve slechts + 10%. Sterke afwij-
kingen kunnen aanwezig zijn waarbij de negatieve 
wil +90% kan zijn en de positieve wil zelfs -10%. Dit 
kan een negativisme oproepen dat herstel in de 
weg kan staan. 

Syntheses 36 is de energeia van alle relevante mi-
cro- en macronutriënten zoals alle bekende vitami-
nen, mineralen, aminozuren, vetten, koolhydraten 
en eiwitten. Opname is 100% en sneller dan enig 
andere methode terwijl er nooit overgedoseerd 
kan worden; energeia die niet noodzakelijk zijn 
worden niet gebruikt en vormen geen belasting 
voor het lichaam.

Syntheses 54 energeert de energetische licha-
men, waaronder het Causale lichaam, het Men-
tale lichaam, het Astrale lichaam, het Etherische li-
chaam, en het Fysieke lichaam alsmede de Corona. 
De dichtheid ervan wordt tot haar natuurlijke en 
gezonde proporties teruggebracht. Het resultaat 
is tevens een volledig herstel van alle chakra’s en 
een zuiver energetische balans en een voorwaarde 
tot versneld psychisch en fysiek herstel. De fysiek/
mentale weerbaarheid wordt vele malen groter.

Syntheses 67 energeert een aantal energiecompo-
nenten waaronder het aanmaakproces van A.T.P., 
de déblokkade van de mitochondriën, de polarisa-
tie verdeling van het celmembraan, cito-plasma, 
kernvocht en kernmembraan en de chakra’s 1, 2, 6 
en 7 alsmede enkele acupunctuurpunten.

Syntheses 69 energeert op het niveau van het 
neurologisch systeem en de persisterende hersen-
spiegeling van een fysiek trauma, alsmede op het 
niveau van spier, pees, kraakbeen, bot, botvlies en 
gevoeligheid.

Syntheses 72 energeert op alle anatomische en 
bewustzijnsniveaus door alle niveaus met elkaar te 
verbinden, energeert op cel en quantenniveau en 
is een energeia voor het celgeheugen, celcommu-
nicatie, en bio-fotonengedrag.

Syntheses 73 energeert de (pijncellen) en de pijn-
beleving alsmede het neurologisch pijnsignaal.

Syntheses 88 energeert spier en zenuwen in geval 
van luxaties en knellingen.

Syntheses 89 energeert de aanmaak van hemo-
pyrrol en herstelt een normale histaminespiegel 
waardoor het lichaam geen verlies lijdt aan Vit. B6, 
mangaan en zink. 

De mens bestaat ruwweg op het niveau van twee 
totale octaven. Synthese 92 is in staat alle octaven
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Syntheses 92 vervolg

SYNTHESES 97
Reset
 

SYNTHESES 107
α (alpha) bewustzijn

SYNTHESES 108
Θ (theta) bewustzijn

SYNTHESES 109
α - Ω (alpha-omega) 
bewustzijn   
 

Corpus Energeticus
Aura Beschermer & 
Hersteller 

van -1 t/m -8 tot +1 t/m +8 zodanig te energeren 
dat alle vormen van belasting op deze niveau’s ver-
dwijnt. Modulatie gaat uit van het feit dat het be-
staan gegrondvest is in verschillende modulerende 
vormen die identiek zijn aan onze eigen vorm doch 
op een ander niveau aanwezig. De compleetheid 
van het bestaan vindt  z’n grond in 2 octaven nl.: 
een - octaaf en een + octaaf. Dit geeft aan dat er 8 
negatieve niveau’s zijn en 8 positieve niveau’s. Zij 
vormen de totaalbalans van ons bestaan. Al deze 
niveaus kunnen een belasting vertonen die herstel 
bemoeilijkt of onmogelijk maakt.

Syntheses 97 zorgt o.a. voor een herstel van de in-
termoleculaire  van der Waalskrachten, de Gulden 
Snedeverhouding tussen cellen.

Syntheses 107 repolariseert het Alpha bewustzijn 
waardoor bepaalde zelfstandigheden (entiteiten) 
verdwijnen.

Syntheses 108 repolariseert het Theta bewustzijn 
en bevordert het innerlijk communiceren.

Syntheses 109 repolariseert het  Alpha-Omega 
bewustzijn waardoor de geest-stof verbinding ver-
betert. Bewustzijn tussen lichaam en geest. Een-
heid lichaam en geest.

Corpus Energeticus is een niet oraal in te nemen 
product dat in een speciaal hulsje bij zich gedra-
gen kan worden om de aura te beschermen en te 
herstellen. Daar dit product de natuurlijke aura in 
stand brengt en laat, mag het altijd gedragen wor-
den. De Corpus Energeticus mag niet uit het hulsje 
gehaald worden in verband met vervuiling.
Door het dragen van de Corpus Energeticus wordt 
men tevens beschermd tegen invloeden van bui-
tenaf.

CD F

A G

Bio-fotonen

Gebruiksadvies

• Dagelijks ca. 1/2 uur vóór de middag- 
of avondmaaltijd, of op een door 
behandelaar bepaald tijdstip. Op-
bouwen tot 1-10 druppel. Innemen 
onder de tong.

• Altijd met 1 druppel/dag beginnen en 
elke dag 1 druppel extra.

• Meer dan 10 druppels kan noodzake-
lijk zijn, doch als regel niet meer dan 
15 druppels/dag.

• Als regel niet innemen met homeo-
pathanie of Bachbloesem: werking 
van beide loopt terug.

• Indien geen succes, diagnose bijstel-
len of contact opnemen met Vita 
Producten.

• Meerdere Syntheses verdeeld over 
de dag innemen, niet op het zelfde 
moment met elkaar of B.R.E. in-
nemen.       

Syntheses/Corpus Energeticus



LONGMERIDIAAN

DIKKE-DARM-
MERIDIAAN

MAAGMERIDIAAN

MILT-PANCREAS-
MERIDIAAN

HARTMERIDIAAN

DUNNE-DARM-
MERIDIAAN
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Meridianen

Volgens de traditionele Chinese genees-
kunde circuleert energie, Qi genaamd, 
door het lichaam en volgt hierbij speci-
fieke met elkaar verbonden banen. Deze 
banen worden meridianen genoemd. 
Onderbrekingen in het stromen van de 
energie - zoals wanneer deze stagneert, 
wordt geblokkeerd, of ergens anders naar 
toe vloeit - worden gedacht te worden 
veroorzaakt door emotionele of fysieke 
problemen. Om deze onderbrekingen 
en daarmee de problemen op te heffen 
worden specifieke punten (acupunctuur-
punten genaamd, of tsubo in de Japanse 
geneeskunst) op de meridianen gestimu-
leerd met behulp van naalden (acupunc-
tuur), druk (acupressuur of shiatsu), door 
het gebruik van meridiaankogels of op 
andere manieren.

De publicatie Standard acupuncture no-
menclature van de Wereldgezondheidsor-
ganisatie heeft een lijst van ongeveer 400 
acupunctuurpunten en 20 meridianen die 
vrijwel al deze punten verbinden. 

Bron: WIkipedia

Indicatievoorbeeld: Geestelijke beklemming, 
Astma, Bronchitis, Laryngitis (slijmvliesontsteking 
strottenhoofd), Tracheitis (luchtpijpontsteking), 
Heesheid, Spierpijn in de rug, Gewrichtspijnen in 
schouders, elleboog en pols, Huidaandoeningen in 
het verloop van de meridiaan.

Indicatievoorbeeld: Colitis (dikke darmontsteking), 
Obstipatie (verstopping), Diarree, Darmkrampen, 
Sinusitis (bijholte-ontsteking), Rhinitis (ontsteking 
neusslijmvlies), Glossitis (tongontsteking), Gingi-
vitis (tandsteenontsteking), Stomatitis (ontsteking 
van het mondslijmvlies), Astma, Herpes lanialis 
(rond de mond), Artrose (gewrichtsdegeneratie) 
van de armen en de schouders, Artsitis (gewrichts-
ontsteking) van de armen en schouders, Jeuk.

Indicatievoorbeeld: Alle maagaandoeningen met 
begeleidende verschijnselen zoals: ulcus ventriculi  
(maagzweer), Gastritis (maagwandontsteking), 
Gastra-enteritis (maag-darmontsteking), Opgebla-
zen gevoel en misselijkheid, Laryngitis (slijmvlies-
ontsteking strottenhoofd), Circulatiestoringen in 
het hoofd en onderste extreminiteiten, Oogaan-
doeningen.

Indicatievoorbeeld: Zorgelijke instelling, Concen-
tratievermogen, Maagklachten, Slechte vertering, 
Opgeblazen gevoel, Bindweefsel, Lichamelijke 
weerstand, Oedemen.

Indicatievoorbeeld: Angst, Depressie, Onrust, Sla-
peloosheid, Tachycardie (versnelde hartwerking 
>100/min), Aritmieën (hartritme), Angina Pectoris 
(hartkramp met pijn op de borst), Circulatiezwakte.

Indicatievoorbeeld: Relaxerend op geest en li-
chaam, Doofheid, Oorsuizen, Epilepsie, Buikkram-
pen, Pijn en stijfheid van nek en schouders.

Qi
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BLAASMERIDIAAN

NIERMERIDIAAN

KRINGLOOPMERIDIAAN
(Pericardium)

DRIEVOUDIGE-VERWAR-
MER-MERIDIAAN
(San Jiao)

GALBLAASMERIDIAAN

LEVERMERIDIAAN

GOUVERNEURMERIDI-
AAN
(Du Mai)

CONCEPTIEMERIDIAAN
(Ren Mai)

Indicatievoorbeeld: Oogziekten, Hoofdpijn, Sinusi-
tis (bijholteontsteking), Krampen en disfunctie van 
inwendige organen, Neuralgieën, Krampen,, Ischi-
as (zenuwpijn meestal in de beurt van de heup), 
Mictieklachten (klachten bij het plassen, inconti-
nentie, infecties).

Indicatievoorbeeld: Angst, Geen doorzettingsver-
mogen, Nierfunctiestoornissen, Oedeem, Astma, 
Pyrosis (maagzuuroprispingen), Genitale ziekten, 
Disfunctie van de darm en Circulatie stoornis in de 
benen.

Angina Pectoris (hartkramp met pijn op de borst), 
Hartkloppingen, Hypotonieën (spierspanning), On-
rust, Spijsvertering, Urogenitaal, Pijnen en spier-
spanningen in schouder, elleboog en handen.

Indicatievoorbeeld: Doofheid, Oorsuizen, Licha-
melijke zwakte, Slijmvliesontsteking, Reuma, Long, 
Spijsvertering, Urogenitaal, Pijn en stijfheid schou-
ders en nek.

Indicatievoorbeeld: Agressiviteit, Oogaandoenin-
gen, Hoofdpijn en pijn in het lichaam, Disfuncties 
van de galblaas, Verteringsstoornissen, Gewrichts-
aandoeningen, in heupen en knieën, Galblaasfunc-
tie.

Indicatievoorbeeld: Boosheid, Oogzwakte, Spier-
zwakte, Leveraandoeningen, Spijsverteringsstoor-
nissen, Urogenitaal waaronder menstrueel en 
mictieklachten (klachten bij het plassen, inconti-
nentie).

Indicatievoordeel: De Gouvereurmeridiaan telt 28 
punten. De meridiaan loopt van achter de anus 
over het midden van de rug, hoofd, neus en eindigt 
aan de binnenzijde van de bovenlip. Officieel is het 
één van de wondermeridianen en heeft verbinding 
met alle yang-meridianen. Per punt telt het een 
groot aantal indicaties. Het werkingsgebied strekt 
zich uit van aandoeningen aan de wervelkolom en 
schouders en tekorten van het cerebrum.

Indicatievoordeel: De Conceptiemeridiaan telt 24 
punten. De meridiaan loopt van de locatie van 
chakra 1 (midden tussen anus en geslachtsdelen) 
over het midden van de voorzijde van het lichaam 
tot vlak onder de onderlip. Officieel is de Con-
ceptiemeridiaan een wondermeridiaan en heeft 
verbindingen met nagenoeg alle meridianen. Het 
werkingsgebied is van onderen naar boven: Uro-
gentiaal, spijsvertering en ademhaling.

De zeven Chakra’s

Chakra’s worden gevormd door perifere 
zenuwconcentraties die hun energetische 
uitwerking hebben, aan zowel de voorkant, 
alsook de achterkant van het lichaam. Deze 
energetische connectie van de chakra’s, 
zowel naar buiten als naar binnen, werken 
als een soort energetische ademhaling 
waamee wij met de buitenwereld in ver-
binding staan. Elk van de chakra’s bestrijkt 
een orgaangebied. De voor- en achterzijde 
staan met elkaar in verbinding zodat er een 
continue doorstroming is en een evenwicht 
tussen voor en achterzijde.

De volgorde is als volgt:

1 Muladhara        - basischakra - basis
2 Swadhisthana  - sacraalchakra - urogenitaal
3 Manipura          - Zonnevlecht -  darmgebied
4 Anahata             - Hartchakra - emotioneel hart
5 Vishuddha         - Keelchakra - emotie
6 Ajna             - Voorhoofdchakra - denken
7 Sahasrara           - Kruinchakra - spiritualiteit

Meridianen
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Het werkterrein van Echelon 3 is in hoge mate gekoppeld aan de ratio-intuï-
tieve testprotocollen, samengebracht in de ultra snelle “Integrale differenti-
atietest”. Deze testen worden met de Bio-tensor gemaakt. De op zich lange 
protocollen worden via de werking van een beslissingsboom gereduceerd tot 
slechts enkele minuten werk en zijn altijd klachtgerelateerd.

Het derde echelon bestaat uit expediënten die expliciet werken op grote 
systemen, transcripties van DNA naar RNA alsook atomair en sub atomair 
niveau (Quanten) Deze expediënten werken niet in algemene zin waarbij een 
invloed op een zeker niveau de bedoeling is.  De expediënten werken alle-
maal door exacte bepaling van de locaties en niveaus door middel van aan-
passingen van het moleculaire frequentiespectrum op de gewenste locatie. 
Dit laatste wordt verkregen door een opdracht vertaald als een wiskundige 
formule door middel van fotonenenergie (licht) op een dragerstof over te 
brengen. De boodschap bestaat in veel gevallen uit het repolariseren van 
elementen en systemen waardoor vervuiling automatisch verdwijnt. 

SEGMENTEN (MATRIX DIAGNOSISTEST/PROTO-
COL)
De segmenten behorende bij het Matrix Diagnosis testprotocol kunnen ge-
zien worden als een soort  pseudo bronnen,  (zie bronnen) binnen het fysiek-
fysiologische systeem. Het totaal aan functies binnen een bepaald systeem 
wordt gerepolariseerd, zodanig dat de totale basisstructuur van het systeem 
wordt hersteld en vervuiling (stressoren) uit het systeem verdwijnt. De verfij-
ning binnen dat systeem wordt dan weer op andere niveaus gerepolariseerd. 
Voorbeelden van segmenten binnen het totaal  anatomisch en fiosiologisch 
systeem zijn spijsvertering, stofwisseling, urogenitaal. Het totaal aan seg-
menten beslaat 1 t/m 18 en worden als zodanig genummerd: (zie kader links 
hiernaast).

BRONNEN
De Brontheorie gaat er van uit dat er geen bronnen van ziekten zijn, doch dat 
er wel zieke bronnen zijn. Het is te fatalistisch van de eerste opvatting uit te 
gaan daar indien er bronnen van ziekten zijn er per definitie geen genezing 
mogelijk is van welke ziekte dan ook. Wel kan een bron ‘ziek’ zijn en dan 
spreken wij van vervuiling. Daarbij gaan wij ervan uit dat  alles wat is, en op 
de een of andere wijze is ontstaan, is voortgekomen uit het leven zelf als bron 
en dat elk individueel mens daaraan deel heeft. 

Deze op zich zuivere bron van levensenergie (Energeia) kan vermengd wor-
den met karmische energie die  in staat is individuele bronnen  te vervui-
len. De finale bronnen  liggen dus op het subtiele grensgebied van karma en 
causaliteit en het onderscheid tussen de bronnen wordt gevormd door de 
kenmerken en eigenschappen van de integrale mens. 

Bronvervuiling
Een of meerdere bronnen kunnen vervuild zijn. Bijvoorbeeld bron 3 (onder-
bewustzijn); deze bron is vervuild door een trauma uit de jeugd of uit de 
prenatale fase, of zelfs langs hereditaire weg waardoor de persoon onder-
bewust belast wordt door traumata door ouders of voorouders opgedaan. 
Hierdoor creëert men een stressfactor die met name de lever, gal, nieren en/
of milt kan belasten. In echt pathologische gevallen zijn het nagenoeg altijd 
een aantal bronnen die in samenwerking met elkaar zorgen voor een fysiolo-
gisch conflict met een ziekte als gevolg.  

Functieverandering
Als bronnen karmisch  (door het leven) vervuild worden dan hebben ze de 
neiging in onbalans te raken. Als dit langere tijd zo blijft dan bestaat het risico 
dat de bronnen schade oplopen die onder normale omstandigheden niet te 
herstellen is. Het gevolg kan zijn dat dit ten koste gaat van de totale persoon-
lijkheid zowel psychisch, emotioneel alsook fysiek. In relatie met de relatieve 
zwakten/sterkten van de basisconstitutie kunnen deze vervuilde bronnen de 
constitutie in nadelige zin veranderen waardoor een extra belasting kan ont-
staan.

Algemeen
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De segmenten

Segment 1 - repolariseert Chakra’s energie.

Segment 2 - repolariseert Zenuwstelsel.

Segment 3 - repolariseert Psyche-emotioneel.

Segment 4 - repolariseert Endocrien.

Segment 5 - repolariseert Spijsvertering.

Segment 6 - repolariseert Stofwisseling.

Segment 7 - repolariseert Luchtwegen.

Segment 8 - repolariseert Hart en Vaten.

Segment 9 - repolariseert Inwendige organen.

Segment 10 - repolariseert Urogenitaal.

Segment 11 - repolariseert Lymfatisch systeem.

Segment 12 - repolariseert Skelet.

Segment 13 - repolariseert Weefsels en Cellen.

Segment 14 - repolariseert Hormonen, Eiwit-       

        ten, Enzymen.

Segment 15 - repolariseert Bloed.

Segment 16 - repolariseert Zintuigen.

Segment 17 - repolariseert Weerstand.

Segment 18 - repolariseert Stressoren.

ECHELON 3                                Quant niveau

RNA 
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Er zijn  in totaal 10 bronnen die voort-
brengend van karakter zijn en 2 bronnen 
die vasthouden namelijk:

Bron 1 DNA 
Bron 2 Psychische energie 
Bron 3 Onderbewuste energie 
Bron 4 Alter ego 
Bron 5 Existentiële energie 
Bron 6 Ego 
Bron 7 Bewustzijnsenergie 
Bron 8 Fysieke energie 
Bron 9 Metafysische energie 
Bron 10 Materia Mater 
Bron 11 Koppeling  
Bron 12 Grondbelasting

Repolarisatie
Door herstel van de polariteiten van de Bronnen en andere binnen echelon 3 
werkende systemen worden deze in hun oorspronkelijke staat hersteld en zal 
de vervuiling verdwijnen en zullen de oorspronkelijke energetische omstan-
digheden zich herstellen. Dit gebeurt  door een energetische formule van het 
volgende type: 

d-n(p[l{f.b.-o,mb}])m.wn
Deze formule wordt vervolgens d.m.v. fotonen op een dragerstof overge-
bracht. Door dit zuiveringsproces zal de persoon in alle opzichten een po-
sitieve verandering ondergaan waardoor er een omkering van  karmische 
processen optreedt. 
Het werkingsproces is alleen vruchtbaar als men een klachtomschrijving  
(testcriterium) als uitgangspunt neemt om vervolgens daarbij de verant-
woordelijke bronnen en systemen op te sporen. Elke bron kan in beginstel 
behandeld worden op 5 verschillende niveau’s, te weten: Bewustzijnsniveau, 
Orgaanniveau, Quant+ niveau en Quant- niveau. 

De gele vlakken zijn uitzonderingen. Elke Bron is dus mogelijk op verschil-
lende niveau’s.

 
   
BRONNEN op bewustzijn- orgaan- cel- Quant + 
en Quant – niveau.
 
Bron 1 betreft het ziekmakende element van het DNA (hereditair)

Bron 1   energeert het DNA op bewustzijnsniveau
Orgaan 1   energeert het DNA  op orgaan niveau
Cel 1   energeert het DNA  op celniveau
Quant+ 1   energeert het DNA  op Quant + niveau (atomair)
Quant– 1   energeert het DNA  op Quant – niveau  (atomair)
  
Bron 2 betreft het ziekmakende element  van de psyche

Bron  2   energeert de psychische stress op bewustzijnsniveau
Orgaan 2   energeert de psychische stress op orgaanniveau  
Cel  2   niet van toepassing
Quant+ 2   niet van toepassing
Quant –  2   energeert de psychische stress op Quant – niveau (atomair)

Bron 3 betreft het ziekmakende element vanuit het onderbewuste

Bron  3   energeert de onderbewuste werking op bewustzijnsniveau
Orgaan  3   energeert de onderbewuste werking op orgaanniveau
Cel  3   energeert de onderbewuste werking op celniveau

Psychische stress

Bron/niveau   Bewustzijn    Orgaan         Cel           Quant +    Quant– 

Schema Vita Producten BV

Bron 1 DNA
Bron 2 Psychische energie
Bron 3 Onderbewuste energie
Bron 4 Alter ego
Bron 5 Existentiële energie
Bron 6 Ego
Bron 7 Bewustzijnsenergie
Bron 8 Fysieke energie
Bron 9 Metafysische energie
Bron 10 Materia Mater
Geel niet te testen
Bron 11 Koppeling
Bron 12 Grondbelasting

Segmenten/Bronnen

Quant+ 3   energeert de onderbewuste werking op Quant + niveau (atomair)
Quant– 3   energeert de onderbewuste werking op Quant – niveau (atomair)

ECHELON 3



SYNTHESES 30 Syntheses 30 neutraliseeert
Bron 4 betreft het ziekmakende element vanuit de directe omgeving (het 
leven zelf)

Bron 4   energeert de omgevingsdruk druk op bewustzijnsniveau
Orgaan 4   energeert de omgevingsdruk druk op orgaanniveau
Cel 4   energeert de omgevingsdruk druk op celniveau
Quant+ 4   energeert de omgevingsdruk druk op Quant + niveau (atomair)
Quant– 4   energeert de omgevingsdruk druk op Quant – niveau (atomair)

Bron 5 is de bron van de existentie (het zijn). Deze bron is ons dagelijks 
bestaan, onze status, ons hebben en zijn.

Bron 5   energeert de druk van de omstandigheden op bewustzijnsni- 
      veau
Orgaan 5   energeert de druk van de omstandigheden op orgaanniveau
Cel  5   niet van toepassing.
Quant+ 5   energeert de druk van de omstandigheden op Quant + niveau  
      (atomair)
Quant– 5   energeert de druk van de omstandigheden op Quant – niveau  
      (atomair)

Bron 6 is de bron van het “Ego”. Deze bron is ons “IK” en ik = 0 ofwel niets. 
Het is een mechanisme van sturing en wordt gevuld door ons alter ego. 
(bron4)

Bron 6   energeert het sturingselement in het leven op bewustzijnsni- 
      veau
Orgaan 6   energeert het sturingselement in het leven op orgaanniveau
Cel  6   energeert het sturingselement in het leven op celniveau
Quant+ 6   energeert het sturingselement in het leven op Quant + niveau  
      (atomair)
Quant– 6   energeert het sturingselement in het leven op Quant – niveau   
       (atomair)

Bron 7 is de bron van het Bewustzijn. Deze bron bevat ons “bewustzijn” 
als denkmechanisme.

Bron  7   energeert het bewustzijn op bewustzijnsniveau
Orgaan 7   energeert het bewustzijn op orgaanniveau 
Cel  7   energeert het bewustzijn op celniveau
Quant+ 7   niet van toepassing
Quant– 7   niet van toepassing

Bron 8 is de “fysieke” bron Deze bron bevat alles wat niet tot het lichaam 
behoort zoals: microörganismen, zware metalen, toxisch, vervuiling, stra-
ling enz.

Bron 8   energeert belastende materiële vormen op bewustzijnsniveau
Orgaan 8   energeert belastende materiële vormen op orgaanniveau
Cel  8   energeert belastende materiële vormen op celniveau
Quant+ 8   energeert belastende materiële vormen op Quant + niveau  
      (atomair)
Quant– 8   energeert belastende materiële vormen op Quant –  niveau
      (atomair) 

Bron 9 is de “metafysische” bron ofwel de “wezensbron”. Deze bron be-
handelt “de mens” in plaats van een onderdeel van de mens.

Bron  9   energeert het wezen  op bewustzijnsniveau
Orgaan 9   energeert het wezen  op orgaanniveau  
Cel  9   energeert het wezen  op celniveau
Quant+ 9   energeert het wezen  op Quant + niveau (atomair)
Quant– 9   energeert het wezen  op Quant – niveau  (atomair)
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De Mens van Vitruvius

Energeren

Door speciaal voor de bronnen ontwikkelde 
expediënten zijn de bronnen te zuiveren en 
daardoor wordt het mogelijk om ziek-
ten en klachten in hun ontstaanskern te 
‘energeren’, dat wil zeggen: door energie 
energeren. Deze energie is erop gericht de 
misvormde bronnen in hun oorspronkelijke 
staat te herstellen, zodat het ziekmakende 
daaruit wordt verdreven.  Dit gebeurt door 
de bronnen te repolariseren. Door dit 
repolariseren worden de oorspronkelijke 
polariteitswaarden van de betreffende bron 
hersteld. Het gevolg daarvan is vaak dat de 
klacht spontaan verdwijnt. Dit laatste is nog 
niet eens het belangrijkste. Het belangrijk-
ste is dat de situatie binnen het causale 
gebied nu met goed gevolg hersteld kan 
worden. De behandeling door de therapeut  
zal erop gericht moeten zijn om de oor-
spronkelijke cel- en orgaansfuncties weer te 
herstellen.
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Bron 10 is de “Materia Mater”. Deze bron bestaat uit basismaterie op 
moleculair niveau en wordt vaak gebruikt om schade te herstellen.

Bron  10   energeert materiële beschadigingen op bewustzijnsniveau
Orgaan 10   energeert materiële beschadigingen op orgaanniveau
Cel  10   energeert materiële beschadigingen op celniveau
Quant+ 10   energeert materiële beschadigingen op Quant + niveau
        (atomair)

De bronnummers 11 en 12 zijn geen officiële bronnen.  Deze eenheden 
worden genoemd naar het niveau waarop ze aanwezig zijn. Nummer 11 is 
een koppeling met iets of met iemand. Het is niet belangrijk om te weten 
met wie of wat. Nummer 12 is een grondbelasting. Deze belasting heeft 
met de grondsoort te maken en niet met b.v. wateraders en dergelijke.

Bron  11   verwijdert koppelingen op bewustzijnsniveau (Bron 4 inzet 
         ten)
Orgaan 11   verwijdert koppelingen op orgaanniveau 
Cel  11   verwijdert koppelingen op celniveau
Quant 11   verwijdert koppelingen op Quant + niveau
 

Bron  12   grondbelasting op bewustzijnsniveau (Bron 9 inzetten)
Orgaan 12   grondbelasting op orgaanniveau

Gebruiksadvies

Mits niet anders geadviseerd, opbouwen 
tot 1x daags 1-10 druppels, in te nemen  
direct onder de tong, op een door behan-
delaar bepaald tijdstip.
Geadviseerde dosering niet overschrei-
den. Dit product heeft geen negatieve 
effecten.

Bronnen



DE TRANSCRIPTIES (DNA-RNA)
Het oorspronkelijk DNA opent zich als een ritssluiting en herstelt beide stren-
gen d.m.v. het z.g. replicatieproces tot twee strengen. De  kopie wordt ge-
bruikt om over een kortere afstand weer een kopie te maken waarvan de 
helft verdwijnt door een porie in het kernmembraan. Dit heet het z.g bood-
schapper RNA. Dit boodschapper RNA laat zich koppelen met het transport 
RNA dat  aminozuur gekoppeld is. Deze koppelt zich aan het boodschapper 
RNA om de boodschap (productieopdracht) over te nemen  waardoor de 
aangevoerde aminozuren zich in bepaalde eiwitketens kunnen vormen. Een 
dergelijk coderingsproces speelt zich ook af binnen het mitochondrium DNA. 
Mocht er binnen deze processen iets fout gaan dan worden er uiteindelijk 
verkeerde productieopdrachten gegeven waardoor systemen en organen 
verkeerd worden gecodeerd en dus ziekten en klachten kunnen optreden 
in min of meer ernstige vormen. Transcriptie expediënten repolariseren de 
systemen, processen en de boodschappen die in dit proces een rol spelen. 
Er zijn 5 stuks transcripties die werkzaam zijn op het DNA-RNA (1 t/m 5) en 5 
stuks die werkzaam zijn op het Mitochondrium DNA-RNA (6 t/m 10). 
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5 Elementen

De 5 elementen zijn symbolen van fysiolo-
gische processen die zich in de natuur  en 
in de mens afspelen. Elk element heeft een 
verband met een bepaald orgaan zoals: 

Hout  - lever en galblaas
Vuur  - hart en dunne darm
Aarde  - milt en maag
Metaal  - long en dikke darm
Water - nier en blaas

Hout - Contact met de buitenwereld

Vuur - De binding met de wereld

Aarde - Het hier en nu

Metaal - Begrenzing tussen onszelf en de buiten-
wereld 

Water - De oorsprong, essentie

Kenmerk                Emotie     Lichamelijke uiting           Psychische uiting  

Empathie en 
vertrouwen. Hout 
weet anderen tot 
samenwerking te 
brengen, is meele-
vend en welwil-
lend. Schenkt en 
ontvangt. 

Heersen en 
besluiten. Vuur wil 
graag de baas zijn, 
is besluitvaardig 
en zelfverzekerd. 
Neemt risico’s en 
kan enthousias-
meren

Gedisciplineerd 
en behoudend.
Aarde is serieus, 
betrouwbaar en 
gericht op duurza-
me resultaten. Kan 
zich in anderen 
verplaatsen.

Resoluut en onaf-
hankelijk. Onbuig-
zaam, gedreven en 
groot doorzettings-
vermogen. 

Gevoel en idealen.
Grote opmerkings-
gave en talenten in
sociale omgang. In-
voelend vermogen 
en kan emoties 
goed verwoorden. 
Is Flexibel.

Woede 

Vreugde

Piekeren 

Verdriet

Angst

Spieren, nagels, beharing, 
ogen, huid, spijsvertering, 
hoofd, moeite met slapen,
vermoeidheid, menstru-
atie- en overgangsverschijn-
selen, gevoelige spieren 
in rug-, nek- en schouder, 
gewrichten.

Seksuele organen (gevoe-
lens), tong, bloedcirculatie, 
darmen, transpireren (niet, 
te veel), huid, rimpels (ho-
rizontale/verticale), hart en 
bloedvaten, venen, schild-
klier, vermoeidheid. 

Vocht, lymfestroom, af-
valstoffen afvoeren, te ma-
ger/dik, droge mond, te veel 
speeksel, droge huid, rim-
pels, maag, spijsvertering, 
slokdarm, eierstokken, men-
struatiecyclus, schildklier, 
eetlust, winderigheid. 

Vasthouden mineralen, 
energiehuishouding (voe-
ding/zuurstof), weerstand, 
zuurstofvoorziening, gevoe-
lige en droge huid, rimpels 
(diepe –neus- lippenplooi), 
luchtwegen. 

Beenderen, oren, gewrich-
ten, vocht, haaruitval, wal-
len, kringen onder de ogen, 
vochthuishouding, slappe 
huid, rimpels (voorhoofd, 
rond ogen, snel grijs en 
rimpelig), urinewegen.

Verbittering, prikkelbaar-
heid, ongeduldig, frustra-
ties, boosheid, agressie, 
woede of haatgevoelens, 
spanning, stress, gevoel 
misbruikt, gebruikt te zijn, 
niet loslaten, sombere ge-
voelens, jaloers, intolerant.

Verward denken,  zenuw-
achtig, veel praten, ex-
pressief, slecht slapen,  
wisselende gevoelens, ge-
kwetstheid, liefdesverdriet, 
wanhoop, teleurstelling, 
eenzaamheid, moedeloos-
heid, spijt, emotionaliteit, 
openheid, instabiliteit.

Niet goed geaard zijn, 
overdreven spiritueel en 
hulpvaardig, leven in fan-
tasie, zorgelijk, saai, stress,  
gebrek aan zelfvertrouwen, 
zenuwachtig, overbezorgd, 
afhankelijk, moeite met 
concentratie, afwezig.

Toekomstangst, pessimis-
me, rouwgevoelens, som-
berheid, verdriet, bezorgd-
heid, schuldgevoelens, 
neerslachtigheid, geïrriteerd, 
obsessie en stress, geen 
grenzen, weinig zelfkennis, 
wrok, melancholie. 

Angstgevoelens, bezorgd-
heid, onzekerheid, nacht-
merries, geen vertrouwen, 
besluiteloos, verlegen, 
kouwelijk, chaotisch, stress, 
snel overzicht kwijtraken, 
geestelijke spanningen.

De 5 ELEMENTEN
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De Higgs Boson (Cern)

De 10 TRANSCRIPTIES
Transcriptie 1 - energeert het totaal aan DNA-RNA transcriptieproces op 
bewustzijnsniveau

Transcriptie 2 - energeert het totaal aan DNA-RNA transcriptieproces op 
orgaanniveau

Transcriptie 3 - energeert het totaal aan DNA-RNA transcriptieproces op 
celniveau

Transcriptie 4 - energeert het totaal aan DNA-RNA transcriptieproces op 
Quant + niveau

Transcriptie 5 - energeert het totaal aan DNA-RNA transcriptieproces op 
Quant - niveau

Transcriptie 6 - energeert het totaal aan Mitochondriaal DNA-RNA transcrip-
tieproces op bewustzijnsniveau

Transcriptie 7 - energeert het totaal aan Mitochondriaal DNA-RNA transcrip-
tieproces op orgaanniveau

Transcriptie 8 - energeert het totaal aan Mitochondriaal DNA-RNA transcrip-
tieproces op celniveau

Transcriptie 9 - energeert het totaal aan Mitochondriaal DNA-RNA transcrip-
tieproces op Quant + niveau

Transcriptie 10 - energeert het totaal aan Mitochondriaal DNA-RNA transcrip-
tieproces op Quant – niveau

SUB-ATOMAIR
Op sub-atomair niveau spelen een aantal deeltjes (ladingen) een hoofdrol in 
met name chronische en moeilijk te behandelen probleemvelden. Zij zijn on-
dergebracht in twee groepen, de Bosonen en de Fermionen. In deze groepen 
spelen o.a.: Quarks, leptonen, Baryonen Muonen, Tau’s en Gluonen een grote 
rol. Daarnaast de moleculaire deeltjes als elektronen en fotonen, allen in een 
+ en – uitvoering. Via de Bosonen en Fermionengroepen worden veel deeltjes 
gelijktijdig gerepolariseerd en dus weer teruggebracht in hun oorspronkelijke 
energetische lading.

De drie expediënten ATOM 1,2 en 3 zijn bepaald op grond van de specifieke 
werking op fysiek, psychisch emotioneel en basisbewustzijnsniveau.

  ATOM 1 Repolariseert  de fysieke werking
  ATOM 2 Repolariseert  de psychisch emotionele werking
  ATOM 3 Repolariseert  het basis bewustzijn

PANACEA’S 
Panacea 1 
Traumata
 

Panacea 2
Basis Bio Regulatie
Systeem 

Kenmerk                Emotie     Lichamelijke uiting           Psychische uiting  

Bij Panacea 1 gaat het om het dépolariseren van 
traumata. Het trauma wordt dus volledig ontkracht. 
Werkt meer op fysiek- dan op mentaal gebied. 

Werkt integraal holistisch op het meest ingewik-
kelde orgaan van het lichaam: het immuunsysteem; 
het los-mazige bindweefsel, de verbindingsruimte 
tussen en met alle organen, waardoor het zorgt 
voor de balans in het lichaam door honderden func-
ties van de juiste informatie te voorzien. De conditie 
van dit systeem bepaalt of iemand gezond of ziek is. 

Elementen/Transcripties/Sub-atomair/Panacea’s ECHELON 3



Panacea 2 vervolg

Panacea 3 
Ego Bewustzijn

Panacea 4
- 0 - Punt bewustzijn

Panacea 5 
-0- Balans

Panacea 6 
Dimensies

Panacea 7 
Endogene straling
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Het -0- punt

Het -0- punt is een imaginair punt dat in 
onze verbeelding de overgang betekent 
van -1 naar +1. Het punt zelf is als punt 
niet waarneembaar en bestaat feitelijk 
uitsluitend in en als bewustzijnspunt. Dat 
wat wij -0- punt noemen is geen punt. In 
de wiskunde kennen wij de zogenaamde 
Asymptoot. Dit is een grafische kromme 
in een assenstelsel (X en Y as) waarvan de 
grafische waarde -hoe klein die waarde ook 
wordt- altijd neigt tot -0-, maar die -0- tot 
in de eeuwigheid nooit zal bereiken. Het 
-0- punt is onze aanraking met het eeuwige. 
Dat is dus het creatiepunt, het levenspunt, 
het herstelpunt. Dit -0- punt is een zijns-
voorwaarde voor alles dat is.

Het werkt op:
1- het los-mazige bindweefsel dat voor informatie 
en communicatie in het lichaam zorgt;
2 - diverse celsoorten die los in het BBRS liggen zo-
als bindweefselcellen, fibroblasten, witte bloedcel-
len, plasmacellen, macro-fagen, enz.; 
3 - zenuwvezels van het vegetatieve stelsel;
4 - Capillairen die ca. 70% van de doorbloeding ver-
zorgen;
5 -  Lymfbanen die voor afvoer van vuil uit BBRS 
zorgen;
6 - weefselvloeistof en eiwit/koolhydraatketens die 
voor de informatieverwerking zorgen.

Werkt integraal holistisch op het Ego als persoon: 
het Ego-bewustzijn werkt het bewustzijn van ‘een-
heid met zichzelf en de wereld’ in de hand. Mocht 
het Ego zich niet als zodanig bewustzijn dan blijft 
de persoon unipolair met alle consequenties van 
dien. Deze unipolariteit is problematisch voor de 
persoon en zijn omgeving. Men moet de wereld 
als zijn tweede pool gaan ontwikkelen om in een 
goede balans en harmonie met zijn omgeving te 
komen.

Het -0- punt is een imaginair punt. Het punt ‘be-
staat’ dus niet. Het -0- punt is niet een punt dat 
energie levert doch energie doet ontstaan. Het 
wonderlijke is dat het onbereikbare -0- punt de 
grootste krachten kan losmaken. Het punt bewust 
te worden is voorwaarde tot het leven. Binnen 
een behandeling kan het noodzakelijk zijn dat men 
zich dit -0- punt bewust moet worden aangezien 
daarmee de choas verdwijnt en levenskracht weer 
gaat stromen. Alleen vanuit dit perspectief krijgt 
alles weer z’n juiste proporties. Dit geldt voor ons 
bewustzijn en ook onbewust -zijn of onderbewust 
zijn- voor geest alsook het lichaam.

De kracht van -0- balans bestaat uit de zuivere 
integratie van + en -. In de -0- zijn + en - zodanig 
geïntegreerd dat beide tegen elkaar wegvallen. Dit 
moment van neutraliteit is energie. Als kracht in 
het lichaam beoogt Panecea 5 een zuivere balans 
van + en - energie. Dit komt een goede werking 
van het BBRS te goede. Het gaat hier feitelijk om 
het -0- punt als bron van alles. Een vertroebeld en 
belast -0- punt werkt niet naar behoren. Panacea 
3, 4 en 5 zijn zeer subtiele verschillen ten aanzien 
van een zelfde fenomeen dat een zeer belangrijk 
gegeven is voor lichaam en geest en dus voor het 
genezingsproces.

Panacea 6 repolariseert de 7e dimensie van de per-
soon. De 7e dimensie is die dimensie waarin het 
(spiegel)beeld van de persoon aanwezig is . Behan-
deling van het spiegelbeeld leidt tot een aanpas-
sing van de fysieke structuur. Wij zijn universeel 
aanwezig, dus ook buiten ons fysiek bestaan. 7 is 
het getal dat de volheid en van ons bestaan aan-
geeft. In de wereldliteratuur geeft dit getal aan dat 
iets ‘af’ is. Denk aan de 7 dagen van de week. Be-
paalde mensen zijn in de 7e hemel enz. Herstellen 
wij ons spiegelbeeld dan herstellen wij ons zelf.

Panacea 7 neutraliseert endogene straling veroor-
zaakt door de kern van het atoom.
 

Het Asymptoot

ECHELON 3                               Quant niveau
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-0- Punt energie

Panacea 8 
Vasomotie

Panacea 9 
Zelfherstellend 
vermogen

Panacea 10 
Asymptoot

Panacea 11 
Complexmiddel

Panacea 12 
Conceptie

Panacea 13 
Prenataal

Panacea 8 herstelt het pulsritme van de capil-
laire vaten dat in een zekere verhouding met het  
hartritme moet staan. De weefseldoorbloeding 
vindt voor 70% plaats middels de capillaire va-
ten.Bij vertraging van dit ritme krijgen cellen te 
weinig bloed en dus te weinig zuurstof en wordt 
het hart te zwaar belast. Dit gegeven is afgeleid 
van een Duits onderzoek naar dit fenomeen. 
Men heeft door middel van een uitwendige 
pulssimulator goede resultaten verkregen bij 
het snel herstel van onder andere open benen. 
Panacea is hiervan het energetisch equivalent In 
z’n algemeenheid is fitheid en verminderde stijf-
heid het gevolg alsmede een sneller herstel van 
het BBRS (Panacea 2).

Werkt op de totaalheid van de persoon door 
deze een positieve bewustzijnsvernauwing (con-
centratie op het -0- punt) te laten ondergaan 
waardoor het abstraheert van  dagelijkse opper-
vlakkigheden en dieper het -0- nadert tot de 7e 
dimensie (volmaaktheid) Dit gegeven wordt nog 
ondersteund door de integratie van het existen-
tieel bewustzijn. Door deze concentratie wordt 
het zelfherstellend vermogen zeer sterk bevor-
derd. Samen met Panacea 10 (asymptoot) kan 
het zelfherstellend vermogen opmerkelijk toe-
nemen.

Het wezen van een Asymptoot (grieks voor: 
niet samenvallen) is dat in wiskundige grafieken 
functielijnen niet(nooit) samenvallen met de -0- 
functie ofwel de x of y as. In feite komt ook dit 
neer op het feit dat het -0- punt niet te naderen 
is. Panacea 10 herinnert lichaam en geest aan 
eeuwigheidswaarden waardoor de grensbeper-
king binnen het mentaal en fysiek bewustzijn 
wegvalt. Dit geeft samen met Panacea 9 een 
enorme push aan het zelfherstellend vermogen

Panacea 11 bestaat uit een integratie van existen-
tieel bewustzijn  en antigeestelijke elementen 
waaronder oorzakelijkheden. Zonder zich dat 
bewust te zijn wordt de mentalis van de persoon 
zeer versterkt zodat trauma en ziekteverwerking 
effectiever zal verlopen.

Panacea 12 gaat om het conceptiemoment 
met betrekking tot de persoonlijkheid van de 
vrucht.  Het gaat dus om belastingen tijdens 
de conceptie waarbij de omstandigheden van 
dat moment een rol spelen ten aanzien van la-
tere fysieke klachten alsmede de consequenties 
daarvan voor de persoonlijkheid van de mens. 
Te denken valt o.a. aan de stand van planeten, 
maar ook aan liefde of geen liefde. Gepland of 
niet gepland of zelfs ontstaan uit verkrachting, 
verwekt worden onder oorlogsomstandigheden 
of oorlogsdreiging kunnen latere traumata in de 
hand werken.

Panacea 13 werkt heel nadrukkelijk op alle vor-
men van negativiteit veroorzaakt door omge-
vingsbelastingen tijdens de prenatale fase, (9 
maanden ) belastingen kunnen van fysieke als-
ook van psychisch - emotionele aard zijn. 

Gebruiksadvies

Mits niet anders geadviseerd, opbouwen 
tot 1x daags 1-10 druppels, in te nemen 
direct onder de tong, op een door be-
handelaar bepaald tijdstip. Geadviseerde 
dosering niet overschrijden. Dit product 
kent geen negatieve effecten.

Panacea’s ECHELON 3
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PANACEE - BIO-FYSICA
Panacee is een bijzonder expediënt dat afwijkt van alle andere expediënten, 
middelen en methoden.

De algemene werking is dat het expediënt -0- punten in het lichaam laat 
ontstaan. Dit houdt in dat ter plekke waar dat noodzakelijk is -0- punt energie 
uit het niets ontstaat. Het verdrijft belastende vormen en herstelt waar dat 
mogelijk en noodzakelijk is. De natuurlijke werking van het -0- punt is dat het 
de materie in haar oorspronkelik natuurlijke staat wil herstellen.

De door het -0- punt ontstane energie is een zeer intelligente energievorm 
die nauw samenwerkt met de lichaamsintelligentie. Dit resulteert in een 
goede samenwerking , zodat problemen worden bewerkt in een volgorde 
en een hoedanigheid die door beide intelligentsia worden bepaald. Een 
tijdfactor zorgt er voor dat een bepaald werk wordt afgemaakt. Het is
te zien als een vegetatief herstelmechanisme.

ECHELON 3                               Quant niveau
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Panacea 14
Natalis

Panacea 15
Integratie van Conceptie 
en Prenataal

Panacea 16
Conceptie, Prenataal, 
Natalis

Panacea 17 
Natalis-Complex

Panacea 18
Complex Integraal 
Conceptie

Panacea 14 werkt op de alles wat tijdens de 
bevalling niet goed is gegaan. Dit betreft de beval-
ling zelf, omgevingsfactoren met een psychische 
uitwerking voor moeder en kind, keizersnee, rug-
genprik, de werking van de eicosanoidestofwis-
seling met als gevolg normale ontsluiting of geen 
normale ontsluiting enz. Alles met betrekking tot 
latere klachten die daaruit voortgekomen zijn.

Panacea 15 is een integratie van Conceptie (Pa-
nacea 12) en van Prenataal (Panacea 13).

Panacea 16 is een integratie van Panacea 12 (con-
ceptie) 13 (prenataal) en 14 (Natalis).

Panacea 17 bestaat uit een integratie van existen-
tieel bewustzijn en Panacea 14 (Natalis).

Panacea 18 is de integratie van Panacea 11 (com-
plex) en Panacea 12 (conceptie). Hier wordt het 
existentieel bewustzijn  van de vrucht behandeld 
op het moment van de conceptie waardoor de 
vrucht in een verbeterde conditie komt. Hierdoor 
zullen bepaalde belastende energieën alsnog ver-
dwijnen (alles met terugwerkende kracht).

Biofysica

De mens is een complexe bundeling van 
dynamische systemen die onderling op 
elkaar zijn afgestemd (wet der cyberne-
tica).
Besturing en aansturing van welk proces 
dan ook, vinden plaats via een infor-
matief energetisch proces: informatie-
uitwisseling.
Informatieoverdracht binnen de biologi-
sche reacties van de mens geschiedt met 
elektromagnetische signalen.
Biofysische processen zijn onderhevig 
aan wetmatigheden (De leer der Biofy-
sica, Chemie en Kwantummechanica).

Waar huisartsen en specialisten tegen 
de grenzen van hun kunnen aanlopen, 
blijkt de biofysische geneeskunde nog 
nieuwe mogelijkheden te bieden. En ook 
bij het voorkomen van ziektes biedt de 
biofysische geneeskunde perspectieven. 
Ontsporingen komen al aan het licht, ter-
wijl er in laboratoriumproeven of scans 
nog geen afwijkingen zichtbaar zijn. Dit 
maakt het mogelijk tijdig bij te sturen of 
in te grijpen. 

Het is niet eenvoudig te begrijpen hoe 
de Bio-informatietherapie werkt. Ons li-
chaam is een uiterst complex organisme. 
Het bestaat uit organen, botten, spieren, 
vetweefsel, bloed etc. Die zijn vervolgens 
weer opgebouwd uit vooral cellen en 
water. Een laag dieper komen we bij de 
moleculen, die op hun beurt weer zijn 
opgebouwd uit atomen. En deze atomen 
bestaan uit een kern en elektronen. Ook 
de kern blijkt te bestaan uit kleinere 
deeltjes. De natuurkundigen hebben het 
laatste deeltje nog niet gevonden, maar 
het is inmiddels wel duidelijk dat materie 
voor 99,99% bestaat uit energie en voor 
slechts 0,01% uit massa. Dat wil zeggen: 
we bestaan eigenlijk niet uit massa, maar 
uit energievelden!

Bron: Artsen voor Biofysische genees-
kunde en Bio-informatie therapie
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Ribosome-SecY complex I Proteïne
Universiteit van Illinois

Het universum. Uit Camille Flammarion’s 
boek L’atmosphère: Météorologie Popu-
laire (1888).

Om tot een integrale werking te kunnen komen worden achtereenvolgens 
alle metrieke niveaus doorlopen, waaronder het Atto, via het Femto, Pico, 
Nano, naar Micro, Milli en Metafysisch niveau.

Op het zeer belangrijke Atto niveau bevindt zich slechts de kosmische span-
ning +/-, terwijl het Metafysische niveau  het wezensniveau van de mens, dier 
en plant is. Hier wordt dus de kosmische spanning van het Atto niveau ver-
bonden met het wezen van mens of dier waardoor de cirkel gesloten wordt.

Panacee kent geen bijwerking. De werking ervan kan worden waargenomen. 
Het heeft enige tijd nodig om op volle sterkte te komen en is dan meteen 
herstellend. Daar waar de kracht niet toereikend zou zijn werkt het als de 
druppel op de steen. Panacee laat zich goed combineren met medicijnen en 
andere natuurgeneeskundige middelen aangezien de werking een totaal an-
der principe volgt.

Gebruiksadvies

De beste werking is gegarandeerd als het 
aantal druppels regelmatig wordt getest 
en de innametijd wordt bepaald. Altijd de 
gesteste hoeveelheid met 1 dr/dag  op-
bouwen. Is dat alles niet mogelijk dan de 
aanwijzing op het flesje volgen. de Inname 
kan thearpeutisch verhoogd of verlaagd 
moeten worden worden afhankelijk van 
de klacht en de toestand. 

Panacea’s/Panacee ECHELON 3
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ECHELON 4           Constitutioneel niveau

Herstel vanuit 
het centrale 
zenuwstelsel (Czs)
Legio klachten en omschreven pathogenesen vinden hun oorsprong in het 
centrale zenuwstelsel. Elke activiteit in het lichaam, of dat nu een spier is die 
niet doet wat hem gevraagd wordt, de houding van het lichaam die tot klach-
ten leidt of de ontbrekende sociale intelligentie waarmee mensen de wereld 
tegemoet treden om daarmee steeds weer in conflict te komen, kunnen het 
gevolg  zijn van epigenetische bezwaren van het centrale zenuwstelsel. 

De hersenen en het ruggenmerg die samen het centrale zenuwstelsel vor-
men, staan voor het meest complexe stuk materie dat in het heelal bekend is. 
Het is de absolute geest die zich in deze materie en als deze materie als mens 
uitdrukt. Zo laat zij in haar werking  de ‘geest’ in mensen geboren  worden, 
die op haar beurt de werking van dit complexe systeem weer kan invullen, 
aanvullen en wijzigen.

De vorming van dit complexe systeem is zodanig  dat de scheppingsevolutie 
en de veranderingen in ruimte en tijd hun sporen hebben achter gelaten ten 
gunste van het eindresultaat.

Psycho-emotioneel functioneren
In het verlengde merg en de hersenstam zijn dan ook de functies verenigd die 
behoren bij de basale  levensvoorwaarden zoals ademhalen en hartwerking 
en nog een aantal voor het leven zo noodzakelijke zaken, terwijl de hogere 
menselijke functies van introspectie en reflexie, taal en logica verborgen lig-
gen in de hoogste regionen van het menselijk brein, de hersenschors en met 
name de prefrontale cortex. Dit laatste aangevuld met de werking van mil-
joenen energetische schakelingen per seconden staan borg voor een goed en 
gezond lichamelijk en psychisch-emotioneel  functioneren. 
Het is het leven zelf met al haar ins en outs dat eigen patronen in al die scha-
kelingen kan aanbrengen die vervolgens een eigen leven kunnen gaan leiden. 
Dit laatste ten goede of ten slechte.

Indien ten slechte, wat in de meeste gevallen dus een pathologische ontwik-
keling  betreft op fysiek  en psychisch-emotioneel gebied dan  wordt dit deel 
gekenmerkt door interactie tussen de hulpvrager en de hulpgever. 
Mocht deze laatste een arts of psychiater zijn dan worden medicijnen ingezet 
die meestal voorzien in het afdekken van receptoren op hersencellen zodat 
deze niet geactiveerd kunnen worden door bepaalde neurotransmitters. 
Deze manier van handelen is therapeutisch gezien slechts beperkt houdbaar. 
Mocht deze echter een psycholoog/psychotherapeut zijn dan worden pro-
blemen naar hun kernoorzaak besproken en behandeld door het verkrijgen 
van inzicht en zelfregulatie. 

Psycho-sociale hulpverlening
Volledig herstel blijft altijd de vraag terwijl het maatschappelijk kapitaal dat 
met dit geheel gemoeid is nagenoeg onbetaalbaar wordt.
De therapeutische methodieken die tegenwoordig van de natuurgenees-
kunde worden geëist vallen mede onder het begrip van de psychosociale 
hulpverlening,  juist omdat veel lichamelijke klachten een psychosociale basis 
hebben. Dit is een goede zaak!

Het zijn juist deze mensen die gewend zijn met  natuurgeneeskundige  mid-
delen te werken die een bijzondere affiniteit zullen voelen met de middelen 
die door Vita Producten zijn ontwikkeld voor al deze bijzondere hersendelen. 
De expediënten van Vita Producten B.V. zijn niet alleen een welkome aanvul-
ling op het behandelassortiment, maar ook een noodzakelijke  aanvulling als 
het gaat om die klachten die geaccentueerd het centraal zenuwstelsel zelf 
betreffen. Dit in verband met angsten en andere emoties, een beter sociaal 
gedrag door herstel van de inlevingscapaciteit. Zo zijn er ook bepaalde mo-

Neuro-Endocrien

Met Neuro-endocrien wordt de integratie 
aangeduid van twee systemen: Het Centraal 
Zenuwstelsel en het endocriene (hormo-
nen) systeem dat voor het belangrijkste deel  
door het Czs wordt geïnnerveerd. Goed 
beschouwd krijgen zelfs de weefselhormo-
nen ook via het Czs hun actieprogram door. 
De hypofyse-hypothalamus combinatie is 
hierin  erg belangrijk maar ook de epifyse 
en de hersenstam-modulla oblongata. Daar 
komt bij dat veel hersenhormonen een dub-
belfunctie hebben als neurotransmitter.  Zo 
bepaalt het Czs de timing, de kracht en de 
functies die geïnnerveerd moeten worden 
natuurlijk mede op grond van een terug-
koppeling van functies via het vegetatieve 
systeem naar de hersenen. 

Bijna alle hormonen in het lichaam worden 
geregeld door negatieve terugkoppeling. 
De hypothalamus speelt hier een belang-
rijke rol in. In de hypothalamus liggen 
normen opgeslagen over de hoeveelheden 
van stoffen, of bijvoorbeeld hoogte van 
temperatuur. Als alle stoffen rond de norm 
schommelen is er sprake van homeostase. 
Een stabiel intern milieu. De hypothala-
mus meet via een sensor de hoeveelheid 
van een stof en bepaalt of de hoeveelheid 
omhoog of omlaag moet. Dit gebeurt naar 
omstandigheden( bijvoorbeeld menstrua-
tiecyclus). Naar aanleiding hiervan stuurt de 
hypothalamus een bericht naar de hypofyse 
dat de hormoonproductie stimuleert. 

Andere 
hersencentra

Weefsels in
het lichaam

Hypothala-
mus

Hypofyse

Schildklier

+

+

-

-

TRH

TSH

T4 en T3
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torische en fijnmotorische verstoringen waar de fysiotherapeut geen grip op 
kan krijgen. Denk in dat geval ook aan al die ouderen achter een rollator, zij 
die slecht ter been zijn.
Dit laatste wordt geaccepteerd omdat dat nu eenmaal bij de leeftijd hoort en 
ogenschijnlijk is dat zo, echter veel van het herstel komt in dat geval uit de 
motorische cortex die als het ware gereanimeerd kan worden waardoor ‘het 
normale bewegen’ weer terug kan komen.

Herstelpotentie
Gerichte kracht is nodig om het genoemde te realiseren. Gemoduleerd door 
wiskundige duidingen is deze kracht in staat exact dat te doen wat noodzake-
lijk is. Kennis over het centrale zenuwstelsel is alom aanwezig, het gaat hier 
om de toepassing van deze kennis op energetische niveaus. Herstelpotentie is 
te allen tijde in het lichaam aanwezig. Het enige dat Vita Producten met deze 
en andere middelen beoogt is die herstelpotentie van haar ketenen bevrijden.

Centraal zenuwstelsel (Czs) ECHELON 4



 

48

Czs 1
Hersenvliezen        

Czs  2
Ventrikels          

Czs 3 
Witte en grijze stof

Czs 4 
Telencephalon 

Czs 5 
Diencephalon 

Czs 6 
Mesencephalon 
      
Czs 7 
Meylencephalon    

Czs 8 
Cerebellum vezels

Czs 9 
Cerebellum cellen

Czs 10 
Pons
 
Czs 11 
Truncus cerebri

Czs 12
Medulla oblongata
         
Czs 13 
Extra piramidaal

Czs 14
Piramidaal

Czs 15 
Medulla spinalis grijs

Czs 16 
Medulla spinalis wit

Czs 17 
Thalamus

Czs 18 
Hypothalamium

Czs 19 
Limbisch systeem

Czs 20
Islands of Calleja

Czs 21 
Cortex cerebri 
Neocortex

Voeding en reiniging/Chronische hoofdpijn.

Liquor.

Informatieoverdracht, -opslag/Gebrek aan infor-
matie en opslag, mentaal en lichaamsgeheugen.

Grote hersenen/Alle lobussen.

Tussen hersenen/Thalamus, hypothalamus, 
hypofyse.

Middenhersenen/Zintuigen en motoriek/Hartwer-
king.

Achterhersenen/Schakelcentrum met de rest van 
het lichaam.

Kleine hersenen/Fijnmotoriek/Verstoring van de 
Precieze bewegingen.

Kleine hersenen/Fijnmotoriek en distributie van 
signalen naar cortex/Bewegingsverstoring.

Slapen/Ademhalen slikken.

Hersenstam/Locus caeruleus/Slaap-waak cen-
trum, ademhaling, bloedsomloop en bloeddruk.

Verlengde merg/Hartslag, ademhaling, spijsverte-
ring en bloeddruk.

Bewegingsopdrachten naar de basale ganglia 
voor grovere motoriek/Beven en tics, Parkinson, 
Huntington, etc.

Verlies van fijnmotoriek of verlamming/Spastici-
teit.

Motorisch/temperatuur, fibratie en pijnzin.

Waarneming lichaamshouding en beweging.

Verbindingsstation.

Bloeddruk, hartslag, honger, dorst en stofwisse-
ling/Anorexia.

Hippocampus/Fornix/Amygdala/Olfactory/Alzhei-
mer, geheugenverlies, posttraumatische stress-
klachten/Epilepsie/Neuropsychologie/Gevoel, 
geur, reuk en smaak. 

Hartkloppingen en bloeddruk/Gedragswijziging 
door schizofrenie en cardiovasculaire aandoenin-
gen.

Prikkels omzetten in bewustzijn, denken en han-
delen.

Centraal zenuwstelsel (Czs)

Hersenen

De menselijke hersenen (plurale tan-
tum), ook het menselijk brein, vormen 
het deel van het centrale zenuwstelsel 
dat zich in het hoofd (schedel) bevindt 
De hersenen zijn het waarnemende, 
aansturende, controlerende en informa-
tieverwerkende orgaan in de mens. Ze 
bevinden zich binnenin de schedel en 
samen met het ruggenmerg vormen ze 
het centrale zenuwstelsel. 

De menselijke hersenen zijn een extreem 
complex orgaan; ze zijn opgebouwd 
uit vele tientallen miljarden (recent 
onderzoek van Suzana Herculano-Houzel 
van de Universiteit van Rio de Janeiro 
toont aan 86.000.000.000) zenuwcellen 
(neuronen) waarvan elk in verbinding 
staat met een groot aantal andere 
zenuwcellen, soms vele duizenden. 
De hersenen besturen en coördineren 
zintuigsystemen, beweging (zowel 
bewust als onbewust) en homeostati-
sche lichaamsfuncties zoals ademhaling, 
bloeddruk en lichaamstemperatuur. De 
hersenen zijn ook de bron van cognitie, 
logisch denken, verbeelding, creativiteit, 
emotie en geheugen.

Al beslaan de menselijke hersenen 
slechts twee procent van het lichaams-
volume, ze gebruiken een tienvoud aan 
zuurstof vergeleken met de rest van het 
lichaam en verbruiken een kwart van 
de totale energie. Ook stroomt twintig 
procent van het bloed voortdurend naar 
de hersenen.

ECHELON 4           Constitutioneel niveau
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Centraal zenuwstelsel (Czs) Czs 22 
Cortex cerebri Al-
locortex

Czs 23 
Cortex cerebelli

Czs 24 
Frontale cortex

Czs 25 
Pariëtale cortex

Czs 26 
Occipitale  cortex

Czs 27 
Temporale cortex

Czs 28
Insulaire cortex

Czs 29 
Cortex cingularis

Czs 30 
Cingulare gyrus

Czs 31 
Corpus  geniculatum
            
Czs 32 
Laterale kernen

Czs 33
Thalamus kernen

Czs 34 
Subthalamaticus

Czs 35 
Lateraal geniculaire 
kern

Czs 36 Nucleus reticu-
laris-Intralaminares

Czs 37 
Corpus striatum

Czs 38 
Substantia nigra

Czs 39 
Pedunculus cerebri

Czs 40 
Nucleus accumbens

Czs 41 
Oxytocine
   

Cortex grote hersenen/Prikkels omzetten in be-
wustwording, denken en handelen.

Sensibele werking en motorische werking/M.S.

Pre: Persoonlijkheid, motivatie, gedrag, termijn-
planning. Orbito: Vloeken en hypersexueel gedrag, 
drugs en alcohol.

Spieren en gewrichten en ruimtelijk denken en 
handelen/Dysfasie/afasie/Dyscalculie, dyslexie, 
apraxie, agnosie.

Verwerken van visuele informatie, het zien.

Verbaal geheugen, spraak en gehoorschors, 
taalbegrip.

Fysiek mechanisch handelen zelfbewustzijn, ver-
stand, sociale emotie/Psychopathologie.

Pijnprikkels-gedragsbepaling/Functieregulatie: 
hartslag.

Autonome functies en cognitieve processen/Hart-
ritme, bloeddruk en studie.

Laterale/Mediale/Visuele en auditieve waarne-
ming/Dyslexie.

Integraal sensorische prikkels.

Motorische controle/Schakelstation en limbisch 
systeem/Informatieintegratie.

Dysfunctie van subthalamaticus kern leidt tot 
ADHD.

Schakelstation voor visuele informatie naar visu-
ele cortex. 

Aandachtsprikkels en reguleren van  emotie.

Geheugen, leerprestatie, slapen, emotie en taal.

Parkinson.

Belangrijke groepen axonen die door de peduncu-
lus cerebri heenlopen zijn de tractus corticospina-
lis en de tractus corticobulbaris.

Positieve beleving, verlangen en motivatie. Bevrij-
dend gevoel door dopamine/Verslavingsgedrag, 
compulsief.

Angst sociaal conflict, borstvoeding, nieren, 
hart, vetcellen/Plezier, vriendschap, romantische 
interacties.

Centraal zenuwstelsel (Czs) ECHELON 4
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Czs 42 
Vasopressine  
           

Czs 43 
Dopamine 

Czs 44 
Noradrenaline

Czs 45 
Ghreline

Czs 46
Serotonine

Czs 47 
Acetylcholine

Czs 48 
Palmitoylethanola-
mide

Czs 49 
Nucleus supra-
schasmaticus

Csz 50
Neurogensis

Waterresorptie in de nieren en vaatvernauwende 
werking. Agressie, regulatie bloeddruk, lichaam-
stemperatuur/(ADH). 

Dopaminerge circuits/Uit de Substantianigra/Par-
kinson/Cognitieve prestaties/Beloning en straf. 

Emoties, activatietoestand van de hersenen en 
slaapwaakritmiek.

Stimuleert de voedselinname en -afname/Obesi-
tas.

Stemming en gedrag. Endorfineproductie/Pijnre-
ductie en rustgevend/Depressiviteit.

Signaaloverdracht. Maakt slijm in bronchiën aan. 
Bloeddrukverlagend/Myastenie (spierzwakte).

Anti-inflammatoire en pijnstillende werking en 
ontstekingsremmende werking.

Bioritme/Biologische klok.

Bevordert nieuwe aanmaak zenuwcellen.

Europees onderzoek: 
165 miljoen mensen lijden aan 
hersenziekte

Ruim eenderde van de Europeanen, bijna 
165 miljoen mensen, lijdt aan een of 
meer psychische stoornissen. Depressie is 
hiervan de grootste ziekmaker. Driekwart 
van de mensen met een stoornis wordt 
daarvoor niet behandeld. 
Bij een onderzoek in de 27 EU-landen 
plus Zwitserland, IJsland en Noorwegen is  
gekeken naar een breed scala aan hersen-
ziekten, variërend van angst, depressie en 
verslaving tot zwakbegaafdheid en demen-
tie.  Angststoornissen zijn met 14 procent 
de meest voorkomende stoornis, gevolgd 
door stemmingsstoornissen (7,8 procent). 
Dit betekent dat respectievelijk ruim 69 
miljoen en ruim 30 miljoen Europeanen 
hieraan lijden. 

De behandeling van mensen met psy-
chische stoornissen is sinds 2005 niet 
verbeterd. Voor een deel is dat te wijten 
aan het feit dat psychische stoornissen 
niet goed worden onderkend en niet 
serieus genomen, aldus de onderzoekers 
in hun rapport. 
Ze stellen dat impact en reikwijdte van 
psychische stoornissen schromelijk 
worden onderschat, zowel door veel 
zorgverleners als het grote publiek. Maar 
een kwart van de mensen met psychische 
stoornissen krijgt hulp. Niet meer dan 10 
procent krijgt een adequate behandeling 
in de vorm van psychotherapie of medi-
catie. Daar komt bij dat behandelingen 
vaak niet optimaal zijn, en dat er te weinig 
preventieve interventies zijn, aldus de 
onderzoekers. 

European College of 
Neuropsychopharmacology (ECNP)

ECHELON 4           Constitutioneel niveau Centraal zenuwstelsel (Czs)
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Gebruiksadvies

Mits niet anders geadviseerd, opbouwen 
tot 1x daags 1-10 druppels, in te nemen 
direct onder de tong, op een door be-
handelaar bepaald � jds� p. Geadviseerde 
dosering niet overschrijden. Dit product 
kent geen nega� eve eff ecten.

CHAOS
CHAOS 1 
Immuunglobulines

CHAOS 2 
Myeline

CHAOS 3
Cholesterol

CHAOS 4
Lezen en rekenen

CHAOS 5
Pijn

CHAOS 6
Bloeddruk

CHAOS 7 
Gewrichten

CHAOS 8 
Ademhalingscentrum

CHAOS 9 
Gewichtsbeheersing

CHAOS 10
Herpes

CHAOS 11 
Purkinjecellen

CHAOS 12 
Natrium-Kaliumpomp

CHAOS 13
B12 traject

CHAOS 14 
Melanine

CHAOS 15
Archaea

CHAOS 16
Ureum-Citroenzuurcyclus

CHAOS  17
Zenuwstelsel

CHAOS 18
Erytrocyten

CHAOS 19 
Manische depressie

CHAOS 20 
Zien

CHAOS 21 
Glucose Ionen

CHAOS 22
Apoptose 

Energeert: Immuunglobulines.

Energeert: Myeline.

Energeert:  Cholesterol.

Energeert: Lezen en rekenen.

Energeert: Pijn.

Energeert: Bloeddruk.

Energeert: Gewrichten.

Energeert: Ademhalingscentrum.

Energeert: Gewichtsbeheersing.

Energeert:  Herpes.

Energeert: Purkinjecellen.

    
Energeert: Natrium-Kaliumpomp.

Energeert: B12  stadia van opname.

Energeert: Melanine.

Energeert: Archaea.

Energeert: Ureum-Citroenzuurcyclus.

Energeert: Zenuwstelsel.
    

Energeert: Erytrocyten.
   

Energeert: Duopariteit.
   

Energeert: Het zien.
   

Energeert: Glucose Ionen.

Energeert: Het Immuunsysteem.

 Chaos ECHELON 4
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direct onder de tong, op een door be-
handelaar bepaald � jds� p. Geadviseerde 
dosering niet overschrijden. Dit product 
kent geen nega� eve eff ecten.

Energeert: Ademhalingscentrum.

Energeert: Gewichtsbeheersing.

Energeert: Natrium-Kaliumpomp.

Energeert: B12  stadia van opname.

Energeert: Ureum-Citroenzuurcyclus.

Energeert: Het Immuunsysteem.

Centraal zenuwstelsel (Czs)



 

ECHELON 4           Constitutioneel niveau

Energeert: Leverreiniging.

Energeert: Chromosomen.

Enegeert: Epifyse.

Energeert: Amyliode plaques.

Energeert: Alertheid.

Energeert: Cel/kernreceptoren.

Energeert: Akoestiek.

Energeert: Spinturn.

Energeert: Eilandjes van Langerhans.

Energeert: Spataderen.

Energeert: Ontstekingshaarden.

Energeert: Oormechanica.

Energeert: Actiepotentiaal.

Energeert: Bijnierfunctie.

Energeert: De natuurlijke status.

Energeert: Stimulus en respons.

Energeert: Hartwerking na hartfalen.

Energeert: Vaatwerking na hartfalen.

Energeert: Vetemulgerend.

Energeert: Liganden en effectoren.

Energeert: Vochtcirculatie en oedeem.

Energeert: Adem en Luchtwegen.

Energeert: Emotioneel en willekeurige pijnen.

Choas betekent ‘niets’ of ‘leegte’. Hier 
spreekt dus het - 0 - punt als het zuivere 
midden tussen de positieve en negatieve 
waarden van het lichaam en alle functies 
van het lichaam. Dus is elke lichaamsfunc-
tie ongeacht het niveau van die functie 
nooit in een ruststand maar is altijd in 
beweging, juist om het geheel onder alle 
omstandigheden van het leven in even-
wicht te houden.
De koorddanser is hiervan een goed 
voorbeeld: constant moet summier het 
evenwicht via de verplaatsing van het 
contragewicht in evenwicht gehouden 
worden.
In het lichaam heet dit mechanisme de 
‘Homeostase’. 
De Homeostase is het vermogen van 
meercellige organismen om het interne 
milieu in evenwich te houden door mid-
del van regelkringen in het organisme, 
ondanks veranderingen in de omgeving 
waarin het organisme zich bevindt. Door 
homeostase kan een organisme de functie 
van elk individueel orgaan aanpassen, 
waardoor aan de integrale behoefte van 
het lichaam wordt voldaan. Het volharden 
in een zuivere balans wil dus zeggen dat 
de regelkringen (contragewicht) goed 
staan afgesteld. Als men therapeutisch 
gezien de balans in het lichaam wil 
herstellen moet men gefocust zijn op de 
regelkringen ofwel de negatieve feedback. 
De Chaosmiddelen richten zich in hoofd-
zaak op chroniciteit en auto-immuun 
bezwaren.
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CHAOS 23 
Enterohepatische cyclus 

CHAOS 24 
Telomeren 
  
CHAOS 25 
Epifyse 
  
CHAOS 26 
Synaps Transmissie  
 
CHAOS 27 
Arousal   

CHAOS 28 
Receptoren 
  
CHAOS 29
Akoestiek 
  
CHAOS 30 
Integratie 
  
CHAOS 31
Pancreas  
  
CHAOS 32 
Spataderen
  
CHAOS 33
Ontstekingen 
  
CHAOS 34 
Oren

CHAOS 35 
Celmembraan
   
CHAOS 36 
Bijnieren  
  
CHAOS 37 
Status Natura   
 
CHAOS 38 
Trias    
 
CHAOS 39 
Hartwerking  
 
CHAOS 40 
Vaatwerking  
 
CHAOS 41 
Deoxygalzuur /Taurogalzuur 
 
CHAOS 42 
Signaaltransductie
  
CHAOS 43 
Vochtcirculatie 
 
CHAOS 44 
Adem en Luchtwegen 
 
CHAOS 45 
Schildklier emotioneel 



  

Chaos ECHELON 4

53

CHAOS 46 
Interneuronen

CHAOS 47 
Kybernetica
   
CHAOS 48 
Control region 
or “d-Loop”
 
CHAOS 49 
Circadiaan  
   
CHAOS 50
Acetylcholine 

CHAOS 51
Tissue transglutaminase 
enzym 

CHAOS 52
Bindweefsel

CHAOS 53
Cortisol

CHAOS 54
Efferent motorische
zenuwen

CHAOS 55
Oestrogeendominantie

CHAOS 56
Atlas-Draaier

CHAOS 57
Celademhaling

Energeert: Zenuwstelsel.

Energeert: Kybernetica - processturing.

Energeert: DNA-RNA.

Energeert: Biologische klok.

Energeert: Prikkeloverdracht.

Energeert: Voedselallergie type 2, 3, 4.

Energeert: Fibrous connective tissue.

Energeert: Corticotropine releasing hor-
moon.

Energeert: Koper/zink superoxide dis-
mutase enzym (SODI).

Energeert: Hormonen.

Energeert: Wervelcorrectie.

Energeert: Dissimilatie.
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Bij eukaryoten  (organismen met celkern) omvat het genoom één complete 
set chromosomen in de celkern. Het bevat een voor elke soort specifiek aan-
tal chromosomen die onderling verschillen in vorm, structuur en de genen 
die erop liggen. Elk type chromosoom komt als regel één keer voor, maar 
door oude polyploïdisering (verdubbelingen) kunnen er (restanten van) ver-
dubbelingen aanwezig zijn. Deze kunnen mutaties in het gewone chromo-
soom teweeg brengen waaronder segmentmutaties. 
Deze segmentenmutaties worden ook  wel grootschalige mutaties of chro-
mosomale mutaties genoemd, omdat ze een aanzienlijk deel van de struc-
tuur van een chromosoom kunnen beïnvloeden. Bij segmentmutaties wordt 
een groter aantal nucleotiden beïnvloed door verwijdering, tussenvoeging, 
verplaatsing of verdubbeling bijvoorbeeld: 

    bij deleties (verwijdering) wordt een sequentie uit het chromosoom 
verwijderd;
    bij inversies (omkering) wordt een sequentie binnen het chromosoom 
‘omgekeerd’ qua volgorde;
    bij duplicaties (verdubbeling) wordt een sequentie gekopieerd en elders 
aan het DNA toegevoegd;
    bij translocaties (verplaatsing) wordt een sequentie uit het chromosoom 
geknipt en elders weer toegevoegd.

Energetische reconstructie

Door energetisch reconstructies toe te pas-
sen is het mogelijk  de chromosomen weer 
in hun oude status te herstellen. Hierdoor 
kunnen er in de praktijk mooie dingen ge-
beuren. In dit opzicht zijn er een aantal mo-
gelijkheden:

A. De cliënt voelt weinig of niets, maar na 
het herstel van de schade is het mogelijk 
het probleem binnen de psychisch/fysieke 
structuur van het lichaam verder door te 
behandelen;

B. De cliënt voelt op korte termijn verbe-
tering in de situatie waarbij er ook verder 
doorbehandeld kan worden;
C. De cliënt voelt een Herxheimer reactie 
als gevolg van aanpassingen binnen de 
structuur waar mutaties hebben plaatsge-
vonden; 
D. De cliënt voelt niets maar er gebeurt 
heel veel.

Schema Chromosoommutaties

Bij een mutatie verandert de basenvolg-
orde van het DNA. Dit kan op verschillende 
manieren. Deze worden hierboven weerge-
geven. Bij een deletie verdwijnt een stukje 
code helemaal uit het DNA. Bij een insertie 
wordt juist een extra stukje toegevoegd. Bij 
een duplicatie komt een stukje code twee 
keer in het DNA voor. Bij een inversie wordt 
een stukje van de DNA code omgedraaid. 
Bij een translocatie wisselen twee stukken 
DNA basen met elkaar uit. 

Bronnen: Modern Genetic Analysis (News 
Work, 1991), Kennislink.

Energetische recon-
structie chromosoom-
mutaties

Eiwitsynthese 1 
Deletie DNA
 
Eiwitsynthese 2 
Duplicatie DNA

Eiwitsynthese 3
Inversie DNA

Eiwitsynthese 4 
Insertie DNA

Eiwitsynthese 5
Translocatie DNA

Eiwitsynthese 6 
Trisomie DNA

Eiwitsynthese 7
Partiële Trisomie DNA

Eiwitsynthese 8 
Mozaïk Trisomie DNA

Eiwitsynthese 9 
Marker Trisomie DNA

Eiwitsynthese 10 
Monosomie DNA
            
Eiwitsynthese 11 
Partiële Monosomie DNA

Eiwitsynthese DNA
Energeert: Deletie DNA.
  

Energeert: Duplicatie DNA.
  

Energeert: Inversie DNA.

Energeert: Insertie DNA.

Energeert: Translocatie DNA.

Energeert: Trisomie DNA.

Energeert: Partiële Trisomie DNA.
   

Energeert: Mozaïk Trisomie DNA.  
    

Energeert: Marker Trisomie DNA.
    

Energeert: Monosomie DNA.
    

Energeert: Partiële Monosomie DNA.
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ECHELON-4

Gebruiksadvies Eiwitsynthese

Mits niet anders geadviseerd, 1 - 5 drup-
pels/daags innemen direct onder de tong. 
Geadviseerde dosering niet overschrijden. 
Dit product kent geen negatieve effecten.

Toepassing Eiwitsynthese

• DNA-niveau
Toepassing Eiwitsynthese 1 t/m 11 – Dit 
expediënt energeert chromosomale muta-
ties op DNA niveau.

• RNA-niveau
Toepassing Eiwitsynthese 12 t/m 22 – Dit 
expediënt energeert chromosomale muta-
ties op RNA niveau.

• Mitochondriaal DNA niveau
Toepassing Eiwitsynthese 23 t/m 27 – Dit 
expediënt energeert chromosomale muta-
ties op mitochondriaal DNA niveau.

• Mitochondriaal RNA niveau
Toepassing Eiwitsynthese 28 t/m 32 – Dit 
expediënt energeert chromosomale muta-
ties  op mitochondriaal RNA niveau.

Eiwitsynthese 12
Deletie RNA 

Eiwitsynthese 13 
Duplicatie RNA
 
Eiwitsynthese 14 
Inversie RNA

Eiwitsynthese 15
Insertie RNA

Eiwitsynthese 16 
Translocatie RNA

Eiwitsynthese 17
Trisomie RNA

Eiwitsynthese 18
Partiële Trisomie RNA

Eiwitsynthese 19
Mozaïk Trisomie RNA

Eiwitsynthese 20 
Marker Trisomie RNA

Eiwitsynthese 21 
Monosomie RNA

Eiwitsynthese 22 
Partiële Monosomie 
RNA

            

Eiwitsynthese 23 
Deletie Mt. DNA

Eiwitsynthese 24
Inversie Mt. DNA

Eiwitsynthese 25
Translocatie Mt. DNA

Eiwitsynthese 26 
Monosomie Mt. DNA

Eiwitsynthese 27
Partiële Monosomie 
Mt. DNA

Eiwitsynthese 28 
Deletie Mt. RNA

Eiwitsynthese 29 
Inversie Mt. RNA

Eiwitsynthese 30 
Translocatie Mt. RNA
            
Eiwitsynthese 31 
Monosomie Mt. RNA

Eiwitsynthese 32
Partiële Monosomie 
Mt. RNA

   

Eiwit

Energeert: Deletie RNA.
    

Energeert: Duplicatie RNA.
    

Energeert: Inversie RNA.
    

Energeert: Insertie RNA.
   

Energeert: Translocatie RNA.
    

Energeert: Trisomie RNA.
 
   
Energeert: Partiële Trisomie RNA.
    

Energeert: Mozaïk Trisomie RNA.
    

Energeert: Marker Trisomie RNA.
    

Energeert: Monosomie RNA.
   

Energeert: Partiële Monosomie RNA.

Energeert: Deletie Mitochondriaal DNA.
  

Energeert: Inversie Mitochondriaal DNA.
   

Energeert: Translocatie Mitochondriaal DNA.
   

Energeert: Monosomie Mitochondriaal DNA.
 
 
Energeert: Partiële Monosomie Mitochondriaal 
DNA.

Energeert: Deletie Mitochondriaal RNA.
   

Energeert: Inversie Mitochondriaal RNA.
 
  
Energeert: Translocatie Mitochondriaal RNA.
    

Energeert: Monosomie Mitochondriaal RNA.
    

Energeert: Partiële Monosomie Mitochondriaal 
RNA.
    

Eiwitsynthese RNA

Eiwitsynthese Mitochondriaal DNA

Eiwitsynthese Mitochondriaal RNA

Eiwitsynthese
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Diversen                  Piramiden

De bescherming 
door -0- punt Kracht
Het -0- punt is een imaginair punt dat in onze verbeelding de overgang 
betekent van -1 naar +1. Het punt zelf is als punt niet waarneembaar en 
bestaat feitelijk uitsluitend in en als bewustzijnspunt. Dat wat wij -0- punt 
noemen is geen punt. In de wiskunde kennen wij de zogenaamde Asymp-
toot. Dit is een grafische kromme in een assenstelsel (X en Y as) waarvan de 
grafische waarde -hoe klein die waarde ook wordt- altijd neigt tot -0-, maar 
die -0- tot in de eeuwigheid nooit zal bereiken. 

Het -0- punt is onze aanraking met het eeuwige. Dat is dus het creatiepunt, 
het levenspunt, het herstelpunt. Dit -0- punt is een zijnsvoorwaarde voor 
alles dat is. In mensen, dieren en planten en in puur materiële zaken. In 
organismen levert dat dus onze levensenergie en in anorganische materie 
is deze energie een pure zijnsvoorwaarde. Deze zijnsvoorwaarde -0- komt 
tot uitdrukking in het zwaartepunt van een driehoek. Dit zwaartepunt ligt 
op 1/3e van de lijn die elke hoek van die driehoek verbindt met het midden 
van de tegenoverliggende zijde, in dit geval dus op 1/3e hoogte van die 
driehoek. 

Zo kan gezegd worden dat het wezen van de vorm aangrijpt in haar zwaarte-
punt. In de simpele vorm van een driehoek kan het -0- punt dus als wezens-
vorm van deze driehoek tevens dienst doen als vrijmaker van levenskracht 
voor mensen, dieren en planten, anders gezegd is dat -0- punt een katalysa-
tor die organische en anorganische krachten spontaan laat ontstaan. Deze 
kracht kan versterkt worden mits aan bepaalde voorwaarde wordt voldaan. 
Deze voorwaarden komen in de Xenomide en andere piramidevormen vol-
ledig tot hun recht. De koningskamer in de piramide. 

Op exact 1/3 van de hoogte van de Piramide bevindt zich het meetkundig 
zwaartepunt van de piramide. Dit zwaartepunt is een combinatie aan de 
zwaartepunten van de twee gelijkbenige driehoeken waaruit een piramide 
bestaat. Dit zogenaamde zwaartepunt is dát punt van de piramide waar 
gewicht en massa van de piramide aangrijpen. 

Het is het -0- punt van de vorm. Exact op dat punt bevondt zich de konings-
kamer ofwel de grafkamer an de Farao. Dit -0- punt beoogt het katalysepunt 
te zijn dat nodig is om de materie in z’n oorspronkelijke staat terug te bren-
gen en is dus in staat organische- ofwel levende materie te beschermen en 
te herstellen. De grafkamer an de Farao had een granieten balkenstructuur. 
Graniet bestaat onder andere uit Kwartskristallen, veldspaat en mica die 
door de hoge druk van de piramide een elektrisch veld genereren waardoor 
het -0- punt van de piramide wordt geëxtensiveerd. Dit is te vergelijken met 
de kristallen bol in de Xenomide en het Piëzo fenomeen. 

Het Piëzo fenomeen
 Er zijn materialen waaronder kwarts, keramiek en bepaalde kunststofen die 
een intern elektrische spanning gaan vertonen als er een uitwendige kracht 
op dat materiaal wordt uitgeoefend. Zo zijn er piëzo-elektrische gasaanste-
kers, kleine luidsprekertjes voor zeer hoge tonen en ultrasoon geluid. Inkt-
jetprinters, pick-up elementen en dergelijke. Deze krachten kunnen bestaan 
uit druk (piëzo-elektrisch), warmte (piero-elektrisch) maar ook lichtpulsen 
(foton-elektrisch) efect. Werkingsmechanisme:In een Piëzo-elektrische stof 
-bijvoorbeeldkristal- zijn positive en negatieve elektrische ladingen in het 
molecuul gescheiden. Door een nanovervorming van de stof wordt de mole-
culaire symmetrie van het kwartskristal vervormt waardoor er een elektri-
sche spanning wordt gegenereerd. De opgewekte spanning kan oplopen van 
millivolts tot enkele  duizenden volts bij een gasaanstreker. 

PIRAMIDEN

Vita Producten B.V. is actief aanwezig op 
de markt voor de natuurlijke gezondheids-
handhaving. Door Vita Producten BV wor-
den uitsluitend middelen en methoden in 
eigen beheer ontwikkeld.

Verreweg het grootste percentage van 
deze ontwikkeling is gericht op de Ener-
geia, de zichzelf ontwikkelende kracht, een 
term die reeds bij Aristoteles voorkwam. 
Dit deel van de expediënten (bevrijdings-
middelen) heeft dan ook tot doel vrijheid 
van lichaam en geest te creëren. Naast 
deze zogenaamde orale expediënten heeft 
Vita Producten B.V. een aantal materiële 
hulpmiddelen voor particulier, arts en the-
rapeut ontwikkeld. Hieronder vallen de -0- 
punt generatoren zoals de statische pirami-
de-vormen: Picomide, Archeion A en B en 
de zeer krachtige dynamische vormen Ar-
cheion C,  Xenomide alsmede de Illumina-
tor. Deze laatste zijn magneetveldbekrach-
tigd.  -0- Punt energie is er op gericht alle 
materie in haar oorspronkelijke natuurlijke 
status te herstellen. Hierdoor vindt be-
scherming en herstel plaats veroorzaakt 
door alle vormen van belasting uit milieu 
en door elektromagnetische (puls)velden, 
waaronder UMTS, WiFi, DECT, Blue tooth 
en andere draadloze netwerken. Maar ook 
belasting door luchtvervuiling van diverse 
aard.  
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Balans -0- punt
katalyse, stati-
sche
energie.

Sederend -0- 
punt katalyse, 
statische ener-
gie.

Activerend -0- 
punt katalyse, 
statische ener-
gie.

Balans -0- punt
katalyse + piëzo
- elektrisch ef-
fect, dynamische 
energie.

Balans -0- punt
katalyse + piëzo
- elektrisch ef-
fect, dynamische 
energie. 

Balans -0- punt
katalyse + piëzo
- elektrisch ef-
fect, dynamische 
energie.

Beschermt Cel- en quantenstructuur 
tegen elektrostress, geopathogene 
stoorzones, elektronica in de woning 
(ook in de auto), luchtverontreiniging, 
uitlaatgassen (ook in de auto). + ionen 
(ziekmakend) worden – ionen (ge-
zondmakend). Bevordert de algemene 
gezondheid vanaf celniveau.

Beschermt Cel- en quantenstructuur 
tegen elektrostress, geopathogene 
stoorzones, elektronica in de woning, 
luchtverontreiniging. 
+ ionen (ziekmakend) worden – ionen 
(gezondmakend). Bevordert de alge-
mene gezondheid vanaf celniveau.

Beschermt Cel- en quantenstructuur 
tegen geopathogene stoorzones, 
elektronica in de woning, luchtveront-
reiniging. 
+ ionen (ziekmakend) worden – ionen 
(gezondmakend). Bevordert de alge-
mene gezondheid vanaf celniveau.

Beschermt Cel- en quantenstructuur 
tegen pulserende straling. Vormen van 
elektrostress, geopathogene stoorzo-
nes, elektronica in de woning, lucht-
verontreiniging. + ionen (ziekmakend) 
worden – ionen (gezondmakend). Alle 
pulserende belastingvormen van UMTS 
masten, GSM Dect telefoon en derge-
lijke. Bevordert de algemene gezond-
heid vanaf celniveau. 

Beschermt Cel- en quantenstructuur 
tegen pulserende straling. Vormen van 
elektrostress, geopathogenestoorzo-
nes, elektronica in de woning, lucht-
verontreiniging. + ionen (ziekmakend) 
worden – ionen (gezondmakend). Alle 
pulserende belastingvormen van UMTS 
masten, GSM Dect telefoon en derge-
lijke. Bevordert de algemene gezond-
heid vanaf celniveau.

Beschermt Cel- en quantenstructuur 
tegen pulserende straling. 
Vormen van elektrostress, geopatho-
gene stoorzones, elektronica in de 
woning, luchtverontreiniging. + ionen 
(ziekmakend) worden – ionen (gezond-
makend). Alle pulserende belasting-
vormen van UMTS masten, GSM Dect 
telefoon en dergelijke. Bevordert de 
algemene gezondheid vanaf celniveau.

   Piramide:       Werking door:   Beschermt celstructuur tegen:

PICOMIDE®

ARCHEION A®

ARCHEION B®

ARCHEION C®

XENOMIDE®

ILLUMINATOR®

WEER LEKKER IN JE VEL VOELEN!

TV-zenders, mobiele telefoons, hoogspan-
ningskabels, GSM-masten, TL-verlichting, 
magnetrons, PC’s en laptops; we kunnen 
er niet meer omheen. Je er aan ontrekken, 
is bijna onmogelijk. De straling van deze 
apparaten leidt vaak tot klachten, zoals 
vermoeidheid, dufheid, geïrriteerdheid 
en  hoofdpijn. De straling van elektrische 
apparaten, natuurlijke stralingsvormen 
waaronder waterlopen, Hartmannlijnen, 
kosmische stralingsvormen maar ook 
computers, elektronica in de auto, het mo-
bieltje dat aan staat, hoogspanning, UMTS 
masten , maar ook de werkatmosfeer in 
kantoren en fabrieken zorgen voor een 
omgeving met een overvloed aan 
 + ionen in de lucht. Deze positieve ionen 
zijn per definitie ziekmakend terwijl juist de  
negatieve ionen gezondmakend zijn. Deze 
laatste vorm komt veel voor in de natuur, 
aan zee en in de bergen. De picomide zorgt 
binnen een afstand van ca. 3 x 3 meter 
voor een plek met veel negatieve - dus de 
gezondmakendende - ionen. De Picomide 
heeft door haar -0- punten  een gezonde 
uitstraling op de werkplek. Het makkelijke 
is dat men haar zo kan meenemen zodat zij 
op het werk, op reis of  thuis van nut kan 
zijn.
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Diversen                    Integrale differentiatietest

Ratio - intuïtieve Methodiek Bio-tensor deel 2
De Bio-tensor is een fijngevoelig bio-energetisch test- en behandelingsin-
strument waarmee de eigen intuïtie tot object (beweging) gemaakt kan 
worden en men zodoende energetische waarden en functies kan testen.
Met de ratio intuïtieve methode kan men in het lichaam afwijkende waar-
den testen die vervolgens kunnen worden behandeld.

De geoefende gebruiker kan uit de bewegingen van de Bio-tensor veel 
opmaken. De kruiskop Bio-tensor bestaat uit een edelmetalen handgreep 
voorzien van twee vergulde eindstops. De circa 30 centimeter lange 
vergulde draad van 1.1 mm doorsnee kan in één van de eindstops worden 
geplaatst, terwijl aan de andere zijde een testsnoer bevestigd kan worden. 
De testdraad is voorzien van een vergulde gepolariseerde kruiskop. Het is 
mogelijk om met de Bio-tensor allerlei waarden en relaties te achterhalen 
en vast te leggen om zo een duidelijk inzicht te krijgen in de toestand van 
een persoon, in de waarden van organen en fysiologische patronen, belas-
tingvormen, zowel fysiek als psychisch/emotioneel.
 
Met de Bio-tensor kan de therapeut de ratio koppelen aan de intuïtie, zoda-
nig dat hiermee de intuïtieve waarden automatisch worden weergegeven 
in van te voren bepaalde protocoldelen.  Een geoefend thearapeut is met 
de Bio-tensor in staat om elke vorm van klacht via een aantal protocollen te 
testen en direct te koppelen aan de expediënten.

Integrale differentiatietest
Met een integraal testprotocol - de Integrale Differentiatietest, worden de 
psychisch- emotionele en/of karmische behandelingsmogelijkheden getest, 
waardoor men in staat is een behandeling te bieden die zowel fysiek als 
karmisch gericht is, om tot een integrale aanpak van problemen te kunnen 
komen.

Iriscopie/oogdiagnostiek
Het oog is een deel van het menselijke lichaam dat met Irisscopie of Iridolo-
gie veel kan vertellen over functies en verstoringen in het lichaam. Het oog 
is te vergelijken met een vingerafdruk. Ieder mens heeft een eigen patroon, 
want ieder mens is immers uniek. Niemand op aarde heeft dezelfde iris. De 
structuur of het patroon dat de iris vormt is zo specifiek, dat een mens hier-
aan herkend kan worden. De oogopslag van een mens zegt vaak meer over 
wat er in hem omgaat dan alles wat hij vertelt. Dit is een oude wijsheid. Hip-
pocrates en Philostratus, twee beroemde geneeskundigen uit de oudheid, 
zeiden al dat men het karakter van de mens kan herkennen aan de ogen. 
Minder lang geleden kreeg men de eerste aanwijzingen dat ook lichamelijke 
ziekten aan de ogen te herkennen zijn. 

De moderne iriscopie werd rond 1900 onafhankelijk van elkaar ontwikkeld 
door de Hongaar Ignaz von Péczely en de Zweedse pater Nils Lilje Quist. Zij 
stelden de eerste iriscopiekaarten op, waarop was te zien welk deel van 
de iris (regenboogvlies) veranderde bij aandoeningen van de afzonderlijke 
organen, zoals het hart, de lever en de nieren. 
Binnen de natuurgeneeskunde is Iriscopie inmiddels een unieke methode 
om via de ogen een diagnose te stellen en informatie te krijgen over de 
lichamelijke en geestelijke balans van een mens. Achter elke klacht ligt een 
oorzaak die via het oog zichtbaar wordt.
 
Met de Stereo-iriscoop wordt in beide ogen gekeken naar onder andere de 
basis constitutie van de cliënt/patiënt, naar eventuele verkleuringen, lijnen 
en zogenaamde openingen welke elk een eigen betekenis hebben. Na dit 
iriscopisch onderzoek kunnen studenten uitleggen aan de cliënt/patiënt wat 
de oorzaak van het probleem, aandoening of ziekte is. 
Ervaren iriscopisten stellen iemands gesteldheid vast alleen maar door het 
grondig inspecteren van diens iris (regenboogvlies). Met gesteldheid wordt 
hier bedoeld het totaal van de aangeboren lichamelijk sterke en zwakke 
kanten. Verder kan men ook de huidige gezondheidstoestand en vatbaar-
heid voor bepaalde aandoeningen vaststellen. Acute ontstekingen zijn net 
zo goed te herkennen als chronische ziekten.

Opleidingen

Vita Opleidingen B.V. geeft al sinds 1993 
Natuurgeneeskundige opleidingen. 

Naast de beroepsopleidingen (Registerop-
leiding Medische Basisvakken SHO Puur 
Plato, Registeropleiding Psychosociale Ba-
sisvakken SHO Puur Plato en Life Science 
Therapeut) biedt Vita Opleidingen even-
eens Post-HBO verdiepingsmodules, waar-
onder: 
• Ratio-intuïtieve Methodiek - Bio-ten-

sor deel 2; 
• Iriscopie/oogdiagnostiek; 
• Levend- (en droog) Bloed Analyse;
• Energetisch Lichaamswerk -
         Magnetiseren.

In de verdiepingsmodule Ratio-intuïtieve 
Methodiek - Bio-tensor deel 2,  wordt ratio 
gekoppeld aan de intuïtie zodanig dat deze 
de intuïtieve waarden automatisch weer-
geeft in van te voren bepaalde protocolde-
len. De student is in staat de finale oorzaak 
van klachten te achterhalen en karmische 
en causale behandelingsmogelijkheden te 
combineren.

In de verdiepingsmodule Iriscopie/oog-
diagnostiek wordt aangeleerd hoe de be-
handelaar steeds dieper in kan gaan op de 
poppetjes van de ogen. De student leert 
vaardigheden om iriscopie/oogdiagnostiek 
uit te voeren.
Het herkennen van afwijkingen in de iris, 
sclera en de pupil. 

Bij Levend - (en droog) Bloed Analyse leert 
de student omgaan met de microscoop 
om  vaardigheden aan te leren om Levend 
(en droog) Bloed Analyses uit te voeren en 
afwijkingen in het bloed ten opzichte van 
gezond bloed te herkennen. 

Bij Energetisch lichaamswerk – Mag-
netiseren gaat het om het aanleren van 
energetische- en therapeutische vaardig-
heden door middel van gebruikmaking 
van universele energie, de gekanaliseerde 
overdracht. Het kunnen herstellen van de 
energiebalans in het lichaam, waardoor 
gezondheidsklachten verminderen en/of 
verdwijnen.

Meer informatie: www.vitaopleidingen.nl 
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Regenboogvlies

De iris of het regenboogvlies is het 
diafragma van het menselijk oog. Het is 
een ringvormig gepigmenteerd orgaan 
achter het hoornvlies dat de hoeveelheid 
doorgelaten licht naar het netvlies bepaalt 
door samentrekken van de pupil (musculus 
sphincter pupillae) wat leidt tot verkleining 
van de doorlaatopening dus minder licht. 
Door aanspannen van de pupil ontstaat 
vergroting van de doorlaatopening en komt 
meer licht het oog binnen.
Bij veel licht vernauwt de pupil, terwijl ze 
in het donker verwijdt: geneesmiddelen 
en verdovende middelen kunnen de pu-
pilafmeting beïnvloeden. Bovendien veran-
deren de pupillen ook bij emoties (groter) 
of bij kijken op korte afstand (kleiner).
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Levend- (en droog) Bloed Analyse 
Bij Levend Bloed Analyse worden met een microscoop een aantal aspecten 
van het bloed onderzocht zoals de witte bloedcellen, de rode bloedcellen en 
de bloedplaatjes die in het bloed zitten.  Bij Droog Bloed Analyse kan men 
met name de vrije radicalen belasting in het lichaam herkennen en de ernst 
van de schade inschatten. Het onderzoek wordt gedaan met behulp van 
microscopie. Er zijn drie gangbare soorten microscopie, die kunnen worden 
toegepast en die door Vita Opleidingen ook worden onderwezen:

    Helderveldmicroscopie; 
    Fasecontrastmicroscopie;
    Donkerveldmicroscopie.

Bij de gewone (helderveld) microscopie gaat men uit van een niet lichtge-
vend object, dat met een lichtbron en een condensor op de juiste wijze ver-
licht moet worden. Men kijkt dan eigenlijk naar de schaduw van het object 
en ziet het object tegen een donkere achtergrond. 
De fasecontrastmicroscoop is voorzien van een speciaal faseplaatje, tussen 
de condensor en het preparaat. Dit zorgt ervoor dat twee lichtbundels door 
het preparaat vallen waardoor vrijwel transparante voorwerpen (cellen en 
dergelijke) zichtbaar worden. Daardoor wordt het mogelijk in levende cellen 
de inwendige structuur te zien. 
Donkerveldmicroscopie is een vorm van microscopie waarbij het preparaat 
zodanig wordt belicht dat er geen ander licht dan van het preparaat zelf in 
het beeldveld komt. Men ziet het preparaat dan tegen een donkere achter-
grond. Daardoor zijn meer dingen te zien dan met gewoon licht mogelijk is.

Energetisch Lichaamswerk - Magnetiseren
Magnetiseurs werken niet met de eigen energie, maar met kosmische 
kracht (Geestkracht). Deze kracht ontstaat uit het kosmisch -0- punt. Aan-
gezien deze kracht de eeuwigheid beheerst is het kosmisch -0- punt, daar 
waar de kracht gevraagd en noodzakelijk is. 
Het werken met kosmische kracht (universele energie) wordt ‘gekana-
liseerde overdracht’ genoemd. Bij het magnetiseren door middel van 
gekanaliseerde energie fungeert de therapeut enkel als doorgeefluik. De 
therapeut zet het eigen ego opzij, zodat de energie zonder zijn tussenkomst 
terecht komt bij de cliënt. De techniek van magnetiseren is in beginsel door 
iedereen te leren. Het kan gezien worden als een verdere ontwikkeling van 
natuurlijke vermogens, die bij iedereen aanwezig zijn. 
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Naam:   Vita-Chlorofyl®   
 
Doelgebied:	 	 Reiniging	en	renovatie	(zware	metalen)
Inhoud:   500 ml.
Soort:		 	 	 Voedingssupplement	 	
Werking door:   Porferinering
Nutriëntendeclaratie:	
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs	:		 € 32,50 incl. 9% btw                             Zie pagina 6            
 

Naam:   Vita-Chlorofyl®

Doelgebied:	 	 Reiniging	en	renovatie	(zware	metalen)
Inhoud:	 	 	 150	tabletten
Soort:		 	 	 Voedingssupplement	 	
Werking door:   Porferinering
Nutriëntendeclaratie:	
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 € 27,75 incl. 9% btw                             Zie pagina 6            

Naam:   Colongeen®

Doelgebied:  Maag-darm
Inhoud:	 	 	 100	caps.	+	100	ml.	olie
Soort:		 	 	 Voedingssupplement	 	
Werking	door:		 	 Nutriënten	+	kruiden	+	olie
Nutriëntendeclaratie:	
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 				 € 44,50 incl. 9% btw                              Zie pagina 7            

Naam:   Colongeen®

Doelgebied:  Maag-darm
Inhoud:	 	 	 100	caps.
Soort:		 	 	 Voedingssupplement	 	
Werking	door:		 	 Nutriënten	+	kruiden
Nutriëntendeclaratie:	
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 € 22,25 incl. 9% btw                             Zie pagina 7            

Naam:   Colongeen®

Doelgebied:  Maag-darm
Inhoud:   100 ml. olie 
Soort:		 	 	 Voedingssupplement	 	
Werking	door:		 	 Etherische-	+	vette	oliën
Nutriëntendeclaratie:	
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 € 29,25 incl. 9% btw                   Zie pagina 7 

Productoverzicht               Echelon 1 - Bewustzijnsniveau
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Naam:   Os-Tox    
 
Doelgebied:	 	 Harde	weefsels
Inhoud:   60 ml.
Soort:		 	 	 Essentia	Energetica	
Werking	door:		 	 Energetische	clusters
Op	basis	van	:	 	 Verdunnen
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 € 23,50 incl. 9% btw                            Zie pagina 7
        

 
Naam:   Tela-Tox

Doelgebied:	 	 Zachte	weefsels
Inhoud:   60 ml.
Soort:		 	 	 Essentia	Energetica	
Werking	door:		 	 Energetische	clusters
Op	basis	van:	 	 Verdunnen
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 € 23,50 incl. 9% btw                            Zie pagina 7  

Naam:   Endo-Tox

Doelgebied:	 	 Endocriene	klieren
Inhoud:   60 ml.
Soort:		 	 	 Essentia	Energetica	
Werking	door:		 	 Energetische	clusters
Op	basis	van:	 	 Verdunnen
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 € 23,50 incl. 9% btw                              Zie pagina 7            

Naam:    Neuro-tox

Doelgebied:	 	 Zenuwweefsel
Inhoud:   30 ml.
Soort:		 	 	 Essentia	Energetica	
Werking	door:		 	 Energetische	clusters
Op	basis	van:	 	 Verdunnen
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:			 € 26,75 incl. 9% btw                   Zie pagina 7            

Ontgiften en suppleren Productoverzicht
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Naam: Androgeen

Doelgebied: Mannen (vrouwen tot 12 en vanaf 55 jaar)
Inhoud: 100 caps.
Soort: Voedingssupplement
Werking door:  Nutriënten
Nutriëntendeclaratie:	
Bijwerking: Geen
Consumentenprijs:  € 24,50 incl. 9% btw                 Zie pagina 8            

Naam: Gynogeen

Doelgebied: Vrouwen (12 tot 55 jaar)
Inhoud: 100 caps.
Soort: Voedingssupplement
Werking door:  Nutriënten
Nutriëntendeclaratie:	
Bijwerking: Geen
Consumentenprijs:  € 24,25 incl. 9% btw Zie pagina 9            

Naam: Super- Magic

Doelgebied: Spier, Zenuw, Sport
Inhoud: 100 caps.
Soort: Voedingssupplement
Werking door:  Nutriënten
Nutriëntendeclaratie:	
Bijwerking: Geen
Consumentenprijs:  € 20,95 incl. 9% btw                           Zie pagina 8            

Naam: MagCal+

Doelgebied: Spier en Bot
Inhoud: 100 caps.
Soort: Voedingssupplement
Werking door:  Nutriënten
Nutriëntendeclaratie:	
Bijwerking: Geen 
Consumentenprijs:  € 18,50 incl. 9%  Btw  Zie pagina 8            

Naam: Vita-mine C

Doelgebied: 
Inhoud:
Soort:
Werking	door:		
Nutriëntendeclaratie:	
Bijwerking: 
Consumentenprijs:  

Bescherming en afweer 
150 gram 
Voedingssupplement 
Ascorbinezuur	100%	fijnpoeder

Geen 
€ 20,75 incl. 9% btw      Zie pagina 9

Doelgebied:	 Maatltijdvervangend	product	voor	gewichts-	
   beheersing  / Volledig plantaardig
Inhoud: 600 gram
Soort: Voedingssupplement
Werking door: Nutriënten
Nutriëntendeclaratie:	
Bijwerking: Geen
 Consumentenprijs:  € 35,75 incl. 9% btw        Zie pagina 10
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Naam:     Vita-Totaal
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Naam:   Systeem Regulator A

Doelgebied:	 	 Zenuwstelsel
Inhoud:   50 ml.
Soort:		 	 	 Essentia	Energetica		
Werking	door:		 	 Energetische	clusters
Op	basis	van:	 	 Verdunnen
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:  € 17,75 incl. 9% btw                      Zie pagina 10,11         

Naam:   Systeem Regulator B

Doelgebied:	 	 Schimmel
Inhoud:   50 ml.
Soort:		 	 	 Essentia	Energetica		
Werking	door:		 	 Energetische	clusters
Op	basis	van:	 	 Verdunnen
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	  € 17,75 incl. 9% btw                            Zie pagina 11        

Naam:    Systeem Regulator C

Doelgebied:	 	 Stofwisseling
Inhoud:   50 ml.
Soort:		 	 	 Essentia	Energetica		
Werking	door:		 	 Energetische	clusters
Op	basis	van:	 	 Verdunnen
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 € 17,75 incl. 9% btw                Zie pagina 11            

Naam:   Systeem Regulator L

Doelgebied:	 	 Lymf,	lever,	long
Inhoud:   50 ml.
Soort:		 	 	 Essentia	Energetica		
Werking	door:		 	 Energetische	clusters
Op	basis	van:	 	 Verdunnen
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 € 17,75 incl. 9% btw                           Zie pagina 11

Ontgiften en suppleren Productoverzicht
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Productoverzicht         Echelon 1 - Bewustzijnsniveau

Naam:   Vita-Lotion    
 
Doelgebied:	 	 Huid	voor	dag	en	nachtgebruik
Inhoud:   100 ml.
Werking	door:		 	 Dag	en	nachtlotion,	masker
Nutriëntendeclaratie:	
Bijwerking:	 	 Geen	
Consumentenprijs:	 	 € 15,50 incl. 21% btw               Zie pagina 14-15           

 
Naam:   Vita-Lotion

Doelgebied:	 	 Huid	voor	dag	en	nachtgebruik
Inhoud:   250 ml.
Werking	door:		 	 Dag	en	nachtlotion,	masker
Nutriëntendeclaratie:	
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 € 31,50 incl. 21% btw               Zie pagina 14-15           

Naam:   Vita-Lotion

Doelgebied:	 	 Huid	voor	dag	en	nachtgebruik
Inhoud:   500 ml.
Werking	door:		 	 Dag	en	nachtlotion,	masker
Nutriëntendeclaratie:
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 																	€ 50,95 incl. 21% btw                    Zie pagina 14-15           
                           

Naam:   Vita-Crème 

Doelgebied:	 	 Huid	voor	dag	en	nachtgebruik
Inhoud:   50 gram 
Werking	door:		 	 Dag	en	nachtcrème,	masker
Nutiëntendeclaratie:
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:			 € 13,75 incl. 21% btw                      Zie pagina 14-15            

Naam:   Vita-Crème

Doelgebied:	 	 Huid	voor	dag	en	nachtgebruik
Inhoud:   100 ml. 
Werking	door:		 	 Dag	en	nachtcrème,	masker
Nutiëntendeclaratie:	
Bijwerking:	 	 Geen	
Consumentenprijs:			 € 18,95 incl. 21% btw                      Zie pagina 14-15

Doelgebied:	 	 Huid	voor	dag	en	nachtgebruik
Inhoud:   500 ml. 
Werking	door:		 	 Dag	en	nachtcrème,	masker
Nutiëntendeclaratie:	
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:			 € 65,95 incl. 21% btw                      Zie pagina 14-15
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Naam:                                        Vita-Crème
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Naam:   Vita-Wascrème    
 
Doelgebied:  Huid reiniging
Inhoud:   100 ml.
Werking door:   Reiniging
Ingrediënten:	 	
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 € 16,50 incl. 21% btw                    Zie pagina 14-15           

Naam:          Vita-Wascrème    

Doelgebied:  Huid reiniging
Inhoud:   500 ml.
Werking door:   Reiniging
Ingrediënten:	 	
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 € 55,95 incl. 21% btw                    Zie pagina 14-15          

Naam:     Vitakinésiszalf

Doelgebied:	 	 Huidzalf
Inhoud:   100 ml.
Werking	door:		 	 Energetische	werking
Dragerstof:	 	 Lanettecrème
Ingrediënten:	 	
Bijwerking:	 	 Geen	
Consumentenprijs:	 	 € 20,95 incl. 21% btw                    Zie pagina 14-15          
  

  Naam:     Vitakinésiszalf

Doelgebied:	 	 Huidzalf
Inhoud:   250 ml.
Werking	door:		 	 Energetische	werking
Dragerstof:	 	 Lanettecrème
Ingrediënten:	 	
Bijwerking:	 	 Geen	.
Consumentenprijs:	 	 € 43,75 incl. 21% btw                    Zie pagina 14-15  

Naam:   Tea-tree

Doelgebied:	 	 Divers
Inhoud:	 	 	 10ml.,	20	ml.,	50ml.
Soort:	 	 	 Etherische	olie
Werking	door:		 	 Terpenen-4
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 10 ml. €   6,50 incl. 21% btw 
   20 ml. € 11,50 incl. 21% btw
   50 ml. € 19,75 incl. 21% btw       Zie pagina 12-13  

Ontgiften en suppleren Productoverzicht
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Naam:   B12 Corrector
  
Doelgebied:	 	 Intrinsieke	factor,	Vit.	B12	opname
Inhoud:	 	 	 100	caps.
Soort:	B.R.E.	 	 Bio	resonante	equivalenties
Werking	door:		 	 Energetische	clusters
Dragerstof:	 	
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 € 22,70 incl. 9% btw                          Zie pagina 16          

    
Naam:   Biokinésis 

Doelgebied:	 	 Weefselpermeabiliteit	(opname)
Inhoud:	 	 	 100	caps.
Soort:	B.R.E.	 	 Bio	resonante	equivalenties
Werking	door:		 	 Energetische	clusters
Dragerstof:	 	
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 € 22,70 incl. 9% btw             Zie pagina 21          
 

Naam:   Cella

Doelgebied:  Celorganellen
Inhoud:	 	 	 100	caps.
Soort:	B.R.E.	 	 Bio	resonante	equivalenties
Werking	door:		 	 Energetische	clusters
Dragerstof:	 	
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:  € 22,70 incl. 9% btw                          Zie pagina 20          

Naam:   Cerebrella

Doelgebied:	 	 Hersenvlies	en	liquor,	nutriëntenopname
Inhoud:	 	 	 100	caps.
Soort:	B.R.E.	 	 Bio	resonante	equivalenties
Werking	door:		 	 Energetische	clusters
Dragerstof:	 	
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 € 22,70 incl. 9% btw                          Zie pagina 16         

Naam:   Cerebrum

Doelgebied:	 	 Celmembraan	hersencellen
Inhoud:	 	 	 100	caps.
Soort:	B.R.E.	 	 Bio	resonante	equivalenties
Werking	door:		 	 Energetische	clusters
Dragerstof:	 	
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:  € 22,70 incl. 9% btw                 Zie pagina 16          

Naam:   Citogeen

Doelgebied:  Celmembraan en organellen
Inhoud:	 	 	 100	caps.
Soort:	B.R.E.	 	 Bio	resonante	equivalenties
Werking	door:		 	 Energetische	clusters
Dragerstof:	 	
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 								          € 22,70 incl. 9% btw             Zie pagina 17,19

66
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Naam:   Citox

Doelgebied:	 	 Celmetabolisme
Inhoud:	 	 	 100	caps.
Soort:	B.R.E.	 	 Bio	resonante	equivalenties
Werking	door:		 	 Energetische	clusters
Dragerstof:	 	
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 € 22,70 incl. 9% btw                      Zie pagina 17,19         

Naam:   Coronair

Doelgebied:	 	 Hart	en	Vaten
Inhoud:	 	 	 100	caps.
Soort:	B.R.E.	 	 Bio	resonante	equivalenties
Werking	door:		 	 Quanten	
Werking	door:		 	 Energetische	clusters
Dragerstof:	 	
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 € 22,70 incl. 9% btw                          Zie pagina 17         

Naam:   Cosanogeen

Doelgebied:	 	 Eicosanoïde	stofwisseling
Inhoud:	 	 	 100	caps.
Soort:	B.R.E.	 	 Bio	resonante	equivalenties
Werking	door:		 	 Energetische	clusters
Dragerstof:	 	
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 € 22,70 incl. 9% btw                          Zie pagina 18          

Naam:   Dormigeen

Doelgebied:	 	 Slaapcentra
Inhoud:	 	 	 100	caps.
Soort:	B.R.E.	 	 Bio	resonante	equivalenties
Werking	door:		 	 Energetische	clusters
Dragerstof:	 	
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 € 22,70 incl. 9% btw                          Zie pagina 21          

Naam:   Eliminatio

Doelgebied:	 	 Micro-organismen	
Inhoud:	 	 	 100	caps.
Soort:	B.R.E.	 	 Bio	resonante	equivalenties
Werking	door:		 	 Energetische	clusters
Dragerstof:	 	
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 € 22,70 incl. 9% btw               Zie pagina 19          

Naam:   Enzygeen

Doelgebied:	 	 Enzymen	(algemeen)
Inhoud:	 	 	 100	caps.
Soort:	B.R.E.	 	 Bio	resonante	equivalenties
Werking	door:		 	 Energetische	clusters
Dragerstof:	 	
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 € 22,70 incl. 9% btw                          Zie pagina 18  

     Bio-Resonante Equivalenties (B.R.E.) Productoverzicht
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Naam:   Focus

Doelgebied:  Focale haarden
Inhoud:   100 caps.
Soort: B.R.E.  Bio resonante equivalenties
Werking door:   Energetische clusters
Dragerstof:  
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:  € 22,70 incl. 9% btw               Zie pagina 19

Naam:   Functio Cerebrale

Doelgebied:  Hersencelverkramping
Inhoud:   100 caps.
Soort: B.R.E.  Bio resonante equivalenties
Werking door:   Energetische clusters
Dragerstof:  
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 22,70 incl. 9% btw             Zie pagina 16

Naam:   Fungi

Doelgebied:  Schimmel (exotisch)
Inhoud:   100 caps.
Soort: B.R.E.  Bio resonante equivalenties
Werking door:   Energetische clusters
Dragerstof:  
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:  € 22,70 incl. 9% btw              Zie pagina 19

Naam:   Genera

Doelgebied:   Metafysisch (entiteiten)
Inhoud:   100 caps.
Soort: B.R.E.  Bio resonante equivalenties
Werking door:   Energetische clusters
Dragerstof:  
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:  € 22,70 incl. 9% btw                          Zie pagina 18

Naam:   Hormogeen 1

Doelgebied:  Hypofyse/hypothalamus
Inhoud:   100 caps.
Soort: B.R.E.  Bio resonante equivalenties
Werking door:   Energetische clusters
Dragerstof:  
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:  € 22,70 incl. 9% btw                          Zie pagina 17

Naam:   Hormogeen 2

Doelgebied:  Bijnieren, Pancreas
Inhoud:   100 caps.
Soort: B.R.E.  Bio resonante equivalenties
Werking door:   Energetische clusters
Dragerstof:  
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:  € 22,70 incl. 9% btw                          Zie pagina 17
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Naam:   Hormogenése

Doelgebied:	 	 Bijschildklieren/botstofwisseling
Inhoud:	 	 	 100	caps.
Soort:	B.R.E.	 	 Bio	resonante	equivalenties
Werking	door:		 	 Energetische	clusters
Dragerstof:	 	
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 € 22,70 incl. 9% btw                      Zie pagina 16,17

Naam:   Immunogeen

Doelgebied:	 	 Weerstand
Inhoud:	 	 	 100	caps.
Soort:	B.R.E.	 	 Bio	resonante	equivalenties
Werking	door:		 	 Energetische	clusters
Dragerstof:	 	
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 € 22,70 incl. 9% btw                      Zie pagina 19,20
 

Naam:   Inflammatio

Doelgebied:	 	 Mestcellen
Inhoud:	 	 	 100	caps.
Soort:	B.R.E.	 	 Bio	resonante	equivalenties
Werking	door:		 	 Energetische	clusters
Dragerstof:	 	
Bijwerking:	 	 Geen	
Consumentenprijs:	 	 € 22,70 incl. 9% btw                          Zie pagina 19

Naam:   Kosmogenése

Doelgebied:	 	 Balans	(mannelijk-vrouwelijk)
Inhoud:	 	 	 100	caps.
Soort:	B.R.E.	 	 Bio	resonante	equivalenties
Werking	door:		 	 Energetische	clusters
Dragerstof:	 	
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 € 22,70 incl. 9% btw              Zie pagina 20

Naam:   Matrix

Doelgebied:	 	 Mentalis,	neurotransmitters
Inhoud:	 	 	 100	caps.
Soort:	B.R.E.	 	 Bio	resonante	equivalenties
Werking	door:		 	 Energetische	clusters
Dragerstof:	 	
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 € 22,70 incl. 9% btw                          Zie pagina 20
 

Naam:   Migreen

Doelgebied:	 	 Epiphyse-	melatonine
Inhoud:	 	 	 100	caps.
Soort:	B.R.E.	 	 Bio	resonante	equivalenties
Werking	door:		 	 Energetische	clusters
Dragerstof:	 	
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	  € 22,70 incl. 9% btw                          Zie pagina 16

Productoverzicht     Bio-Resonante Equivalenties (B.R.E.)
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Naam:   Myelogeen

Doelgebied:	 	 Myelineschede
Inhoud:	 	 	 100	caps.
Soort:	B.R.E.	 	 Bio	resonante	equivalenties
Werking	door:		 	 Energetische	clusters
Dragerstof:	 	
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 € 22,70 incl. 9% btw                          Zie pagina 16

Naam:   Neuron

Doelgebied:	 	 Zenuwcellen
Inhoud:	 	 	 100	caps.
Soort:	B.R.E.	 	 Bio	resonante	equivalenties
Werking	door:		 	 Energetische	clusters
Dragerstof:	 	
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 € 22,70 incl. 9% btw                      Zie pagina 16,18

Naam:   Organogeen

Doelgebied:	 	 Inwendige	organen
Inhoud:	 	 	 100	caps.
Soort:	B.R.E.	 	 Bio	resonante	equivalenties
Werking	door:		 	 Energetische	clusters
Dragerstof:	 	
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 € 22,70 incl. 9% btw                      Zie pagina 16,18

Naam:   Osteogeen

Doelgebied:	 	 Botstofwisseling	
Inhoud:	 	 	 100	caps.
Soort:	B.R.E.	 	 Bio	resonante	equivalenties
Werking	door:		 	 Energetische	clusters
Dragerstof:	 	
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 € 22,70 incl. 9% btw                          Zie pagina 16

Naam:   Oxy-geen

Doelgebied:	 	 Vrije-radicalen
Inhoud:	 	 	 100	caps.
Soort:	B.R.E.	 	 Bio	resonante	equivalenties
Werking	door:		 	 Energetische	clusters
Dragerstof:	 	
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 € 22,70 incl. 9% btw            Zie pagina 19,20

Naam:   Oxygenése

Doelgebied:	 	 Zuurstofstofwisseling
Inhoud:	 	 	 100	caps.
Soort:	B.R.E.	 	 Bio	resonante	equivalenties
Werking	door:		 	 Energetische	clusters
Dragerstof:	 	
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 € 22,70 incl. 9% btw                  Zie pagina 17,18,19

70



71

  

Productoverzicht         Echelon 2 - Orgaan niveau

71

Naam:   Prostageen

Doelgebied:	 	 Prostaat
Inhoud:	 	 	 100	caps.
Soort:	B.R.E.	 	 Bio	resonante	equivalenties
Werking	door:		 	 Energetische	clusters
Dragerstof:	 	
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 € 22,70 incl. 9% btw                          Zie pagina 16

Naam:   Protegeen

Doelgebied:	 	 Eiwitspiegel
Inhoud:	 	 	 100	caps.
Soort:	B.R.E.	 	 Bio	resonante	equivalenties
Werking	door:		 	 Energetische	clusters
Dragerstof:	 	
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 € 22,70 incl. 9% btw                Zie pagina 18

Naam:   Protobolie

Doelgebied:	 	 Eiwitstofwisseling
Inhoud:	 	 	 100	caps.
Soort:	B.R.E.	 	 Bio	resonante	equivalenties
Werking	door:		 	 Energetische	clusters
Dragerstof:	 	
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 € 22,70 incl. 9% btw                Zie pagina 18

Naam:   Psychogeen

Doelgebied:	 	 Psychische	weerstand
Inhoud:	 	 	 100	caps.
Soort:	B.R.E.	 	 Bio	resonante	equivalenties
Werking	door:		 	 Energetische	clusters
Dragerstof:	 	
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 € 22,70 incl. 9% btw                          Zie pagina 20

Naam:   Renogeen

Doelgebied:  Nieren
Inhoud:	 	 	 100	caps.
Soort:	B.R.E.	 	 Bio	resonante	equivalenties
Werking	door:		 	 Energetische	clusters
Dragerstof:	 	
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 € 22,70 incl. 9% btw                     Zie pagina 16, 17

Naam:   Silicon
 
Doelgebied:	 	 Silicone	(exonereren)
Inhoud:	 	 	 100	caps.
Soort:	B.R.E.	 	 Bio	resonante	equivalenties
Werking	door:		 	 Energetische	clusters
Dragerstof:	 	
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 € 22,70 incl. 9% btw                          Zie pagina 19

Productoverzicht     Bio-Resonante Equivalenties (B.R.E.)
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Naam:   Splenogeen

Doelgebied:	 	 Milt
Inhoud:	 	 	 100	caps.
Soort:	B.R.E.	 	 Bio	resonante	equivalenties
Werking	door:		 	 Energetische	clusters
Dragerstof:	 	
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 																	 € 22,70 incl. 9% btw                          Zie pagina 16

Naam:   Telagenése

Doelgebied:	 	 Weefsel
Inhoud:	 	 	 100	caps.
Soort:	B.R.E.	 	 Bio	resonante	equivalenties
Werking	door:		 	 Energetische	clusters
Dragerstof:	 	
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 € 22,70 incl. 9% btw                          Zie pagina 17

Naam:   T.N.F.

Doelgebied:	 	 Tumornecrosefactor
Inhoud:	 	 	 100	caps.
Soort:	B.R.E.	 	 Bio	resonante	equivalenties
Werking	door:		 	 Energetische	clusters
Dragerstof:	 	
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 € 22,70 incl. 9% btw                          Zie pagina 20

Naam:   Traumex

Doelgebied:	 	 Traumata
Inhoud:	 	 	 100	caps.
Soort:	B.R.E.	 	 Bio	resonante	equivalenties
Werking	door:		 	 Energetische	clusters
Dragerstof:	 	
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 € 22,70 incl. 9% btw                          Zie pagina 20
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Naam:    Syntheses 1

Doelgebied:  Micro-organismen
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:   Quanten 
Dragerstof:  Aqua, Alc. 30% vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:  € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 29

Naam:   Syntheses 2

Doelgebied:  Weefsels
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:   Quanten 
Dragerstof:  Aqua, Alc. 30% vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:  € 32,90 incl. 9% btw              Zie pagina 27

Naam:   Syntheses 3

Doelgebied:  Kraakbeen en gewrichten
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:   Quanten 
Dragerstof:  Aqua, Alc. 30% vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:  € 32,90 incl. 9% btw              Zie pagina 24

Naam:   Syntheses 4

Doelgebied:  Gewrichten 
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:   Quanten 
Dragerstof:  Aqua, Alc. 30% vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:  € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 25

Naam:   Syntheses 5

Doelgebied:  Slijmbeurs
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:   Quanten 
Dragerstof:  Aqua, Alc. 30% vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:  € 32,90 incl. 9% btw                Zie pagina 25

Naam:   Syntheses 6

Doelgebied:  Boedsuiker
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:   Quanten 
Dragerstof:  Aqua, Alc. 30% vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:  € 32,90 incl. 9% btw             Zie pagina 28

Bio-Resonante Equivalenties(B.R.E.)/Syntheses Productoverzicht
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Naam:   Syntheses 7

Doelgebied:	 	 Het	binnenoor	en	gehoorzenuw	
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 € 32,90 incl. 9% btw                      Zie pagina 28/29

Naam:   Syntheses 8

Doelgebied:	 	 Pijnlijke	spieren	door	Salicylzuur	
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 € 32,90 incl. 9% btw               Zie pagina 27

Naam:   Syntheses 9

Doelgebied:	 	 Stemmingen	
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 € 32,90 incl. 9% btw              Zie pagina 31

Naam:   Syntheses 10

Doelgebied:	 	 Ligamenten	(baarmoeder)
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 € 32,90 incl. 9% btw                 Zie pagina 22,26,27

Naam:   Syntheses 11

Doelgebied:  Zilverhuid 
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 25

Naam:   Syntheses 12

Doelgebied:	 	 Jeugdpeustjes	
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 € 32,90 incl. 9% btw               Zie pagina 25
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Naam:   Syntheses 13

Doelgebied:  Bekken
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                      Zie pagina 22,25

Naam:   Syntheses 14

Doelgebied:	 	 Hormonen	en	endocriene	klieren	
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	                  € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 26

Naam:   Syntheses 15

Doelgebied:  Durven 
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 31

Naam:   Syntheses 16

Doelgebied:	 	 Groeihormonen	
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	                  € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 26

Naam:   Syntheses 17

Doelgebied:	 	 Flash	
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 € 32,90 incl. 9% btw                      Zie pagina 23,25

Naam:   Syntheses 18

Doelgebied:	 	 Schimmel	
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 29

Syntheses Productoverzicht
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Naam:    Syntheses 19

Doelgebied:  Celgroei
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:   Quanten 
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 27

Naam:   Syntheses 20

Doelgebied:	 	 Bekkenfunctie
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:   Quanten 
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                                  Zie pagina 22

Naam:   Syntheses 21

Doelgebied:  Horen 
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:   Quanten 
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                                 Zie pagina 29

Naam:   Syntheses 22

Doelgebied:  Immuun
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:   Quanten 
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                                  Zie pagina 29

Naam:   Syntheses 23

Doelgebied:  Hart en Vaten
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:   Quanten 
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                             Zie pagina 25/26

Naam:   Syntheses 24

Doelgebied:  Pijpbeenderen en metafyse 
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:   Quanten 
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                            Zie pagina 25,27
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Naam:   Syntheses 25

Doelgebied:  Mucinosis follicularis
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:   Quanten 
Dragerstof:  Aqua, Alc. 30% vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                                  Zie pagina 25

Naam:   Syntheses 26 

Doelgebied:  Cerebrale vochtholtes
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:   Quanten 
Dragerstof:  Aqua, Alc. 30% vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                                 Zie pagina 23

Naam:   Syntheses 27 

Doelgebied:  Zenuweinden
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:   Quanten 
Dragerstof:  Aqua, Alc. 30% vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                                  Zie pagina 23

Naam:   Syntheses 28 

Doelgebied:  Weefselgroei
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:   Quanten 
Dragerstof:  Aqua, Alc. 30% vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 27

Naam:   Syntheses 29 

Doelgebied:	 	 Bindweefsel	(fibroblasten)
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:   Quanten 
Dragerstof:  Aqua, Alc. 30% vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 27

Naam:   Syntheses 30

Doelgebied:  Straling
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:   Quanten 
Dragerstof:  Aqua, Alc. 30% vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                                 Zie pagina 30

Syntheses Productoverzicht
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Naam:   Syntheses 31 

Doelgebied:	 	 Meester	knecht
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																		 € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 30

Naam:   Syntheses 32

Doelgebied:  Nieren
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																	  € 32,90 incl. 9% btw                            Zie pagina 22,26

Naam:   Syntheses 33

Doelgebied:  Ouderdom
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:														     € 32,90 incl. 9% btw                                  Zie pagina 23

Naam:   Syntheses 34 

Doelgebied:	 	 Evenwichtorganen
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:														     € 32,90 incl. 9% btw                                  Zie pagina 22

Naam:   Syntheses 35 

Doelgebied:	 	 Nervus	spinalis
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:														     € 32,90 incl. 9% btw                                  Zie pagina 23

Naam:   Syntheses 36

Doelgebied:	 	 Suppletie	nutrica
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																   € 32,90 incl. 9% btw                                  Zie pagina 32
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Naam:   Syntheses 37

Doelgebied:	 	 Bothardheid
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																	  € 32,90 incl. 9% btw                            Zie pagina 25,28  

Naam:   Syntheses 38

Doelgebied:	 	 Zuur-base	
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																	  € 32,90 incl. 9% btw                                  Zie pagina 22

Naam:   Syntheses 39 

Doelgebied:	 	 Zenuwen
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																	  € 32,90 incl. 9% btw                                  Zie pagina 23

Naam:   Syntheses 40 

Doelgebied:  Piramidebaan
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																	  € 32,90 incl. 9% btw                                  Zie pagina 23

Naam:   Syntheses 41 

Doelgebied:	 	 Degranulatie
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																			€ 32,90 incl. 9% btw                                  Zie pagina 30
 

Naam:   Syntheses 42 

Doelgebied:	 	 Bloedfunctieherstel
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																	  € 32,90 incl. 9% btw                                  Zie pagina 26

Syntheses Productoverzicht



8080

 

Productoverzicht         Echelon 2 - Orgaan niveau

80

Naam:   Syntheses 43

Doelgebied:	 	 Inclusio
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:															    € 32,90 incl. 9% btw                                 Zie pagina 30

Naam:   Syntheses 44

Doelgebied:	 	 Lichen
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																		 € 32,90 incl. 9% btw                                  Zie pagina 25

Naam:   Syntheses 45 

Doelgebied:	 	 Slapen
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																	  € 32,90 incl. 9% btw                                  Zie pagina 24

Naam:   Syntheses 46 

Doelgebied:	 	 Complexe	situaties
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																   € 32,90 incl. 9% btw                                  Zie pagina 22

Naam:   Syntheses 47 

Doelgebied:	 	 Melanine	functie
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																	  € 32,90 incl. 9% btw                            Zie pagina 25,27

Naam:   Syntheses 48 

Doelgebied:	 	 Metabole	functie
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																			€ 32,90 incl. 9% btw                                 Zie pagina 28
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Naam:   Syntheses 49 

Doelgebied:  Longen
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																   € 32,90 incl. 9% btw                                  Zie pagina 22

Naam:   Syntheses 50 

Doelgebied:	 	 Twee-eenheid
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																			€ 32,90 incl. 9% btw                                  Zie pagina 31

Naam:   Syntheses 51 

Doelgebied:	 	 Hereditair
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																	  € 32,90 incl. 9% btw                                  Zie pagina 30
 

Naam:   Syntheses 52

Doelgebied:	 	 Neurotransmitters
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:											        € 32,90 incl. 9% btw                                  Zie pagina 24
 

Naam:   Syntheses 53

Doelgebied:	 	 Kaakwortel
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																	  € 32,90 incl. 9% btw                                  Zie pagina 22

Naam:   Syntheses 54

Doelgebied:	 	 Energetische	lichamen
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																	  € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 32

Syntheses Productoverzicht
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Naam:   Syntheses 55

Doelgebied:	 	 Bloedsuikerspiegel
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																			€ 32,90 incl. 9% btw                               			Zie	pagina	28

Naam:   Syntheses 56

Doelgebied:	 	 Keel-neus-oor
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																		 € 32,90 incl. 9% btw                                  Zie pagina 29

Naam:   Syntheses 57

Doelgebied:	 	 Vochtholtes
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:															    € 32,90 incl. 9% btw                                  Zie pagina 22

Naam:   Syntheses 58

Doelgebied:	 	 Schildklier
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																   € 32,90 incl. 9% btw                                  Zie pagina 26

Naam:   Syntheses 59

Doelgebied:	 	 Psyche
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:															    € 32,90 incl. 9% btw                                  Zie pagina 31

Naam:   Syntheses 60

Doelgebied:	 	 Bronchi
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																   € 32,90 incl. 9% btw                                  Zie pagina 22
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Naam:   Syntheses 61

Doelgebied:	 	 Cognitie
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																   € 32,90 incl. 9% btw                       											Zie	pagina	24

Naam:   Syntheses 62

Doelgebied:	 	 Gewichtsbeheersing
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:											        € 32,90 incl. 9% btw                            Zie pagina 23,28

Naam:   Syntheses 63

Doelgebied:  Pneu
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																			€ 32,90 incl. 9% btw                                  Zie pagina 23

Naam:   Syntheses 64

Doelgebied:	 	 Kindsdrift
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																			€ 32,90 incl. 9% btw                            Zie pagina 24,31

Naam:   Syntheses 65

Doelgebied:	 	 Defaecatio
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																			€ 32,90 incl. 9% btw                                 Zie pagina 23

Naam:   Syntheses 66

Doelgebied:	 	 Primaire	zenuwen
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																	  € 32,90 incl. 9% btw                                  Zie pagina 24

Syntheses Productoverzicht
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Naam:   Syntheses 67

Doelgebied:	 	 Deflatore	Chronicus
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:													      € 32,90 incl. 9% btw                                  Zie pagina 32

Naam:   Syntheses 68

Doelgebied:	 	 Emotio	subcognitia
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:										         € 32,90 incl. 9% btw                                  Zie pagina 31

Naam:   Syntheses 69

Doelgebied:	 	 Functiokinética
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:															    € 32,90 incl. 9% btw                                  Zie pagina 32

Naam:   Syntheses 70

Doelgebied:	 	 Enzymen
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																		 € 32,90 incl. 9% btw                                  Zie pagina 27

Naam:   Syntheses 71 

Doelgebied:	 	 Longblaasjes
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																		 € 32,90 incl. 9% btw                                  Zie pagina 23

Naam:   Syntheses 72

Doelgebied:	 	 Kosmos-communicatie
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																	  € 32,90 incl. 9% btw                                  Zie pagina 32
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Naam:   Syntheses 73

Doelgebied:	 	 Nociceptoren-Pijncellen
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:											        € 32,90 incl. 9% btw                            Zie pagina 24,32

Naam:   Syntheses 74

Doelgebied:  IQ
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																			€ 32,90 incl. 9% btw                                  Zie pagina 24

Naam:   Syntheses 75

Doelgebied:  Overgang
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																			€ 32,90 incl. 9% btw                                  Zie pagina 26

Naam:   Syntheses 76

Doelgebied:	 	 Uraatkristallen
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																	  € 32,90 incl. 9% btw                                  Zie pagina 28

Naam:   Syntheses 77

Doelgebied:	 	 Re-integratie
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:															    € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 31

Naam:   Syntheses 78

Doelgebied:	 	 Re-existentie
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																	  € 32,90 incl. 9% btw                             Zie pagina 31/32

Syntheses Productoverzicht
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Naam:   Syntheses 79

Doelgebied:	 	 Biogene	aminen:	histamine,	tyramine,	seroto	
   nine
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																		 € 32,90 incl. 9% btw                                  Zie pagina 30

Naam:   Syntheses 80

Doelgebied:	 	 Venae
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:													      € 32,90 incl. 9% btw                                  Zie pagina 26

Naam:   Syntheses 81

Doelgebied:	 	 Oculus
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:															    € 32,90 incl. 9% btw                                  Zie pagina 29

Naam:   Syntheses 82

Doelgebied:	 	 Wilsherstel
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																			€ 32,90 incl. 9% btw                            Zie pagina 30,32

Naam:   Syntheses 83

Doelgebied:  Oren
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:														     € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 29

Naam:   Syntheses 84

Doelgebied:  Energie
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:															    € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 29
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Naam:   Syntheses 85

Doelgebied:	 	 Spieren
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																	  € 32,90 incl. 9% btw                                  Zie pagina 25

Naam:   Syntheses 86

Doelgebied:  Mammae
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:															    € 32,90 incl. 9% btw                                  Zie pagina 27

Naam:   Syntheses 87

Doelgebied:	 	 Hersencelmetabolie
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																   € 32,90 incl. 9% btw                      Zie pagina 24,28

Naam:   Syntheses 88

Doelgebied:	 	 Luxatie
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																			€ 32,90 incl. 9% btw                                  Zie pagina 32

Naam:   Syntheses 89

Doelgebied:	 	 Hemopyrrol
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:								           € 32,90 incl. 9% btw  																																Zie	pagina	32

Naam:   Syntheses 90

Doelgebied:	 	 Osmose
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																		 € 32,90 incl. 9% btw                                  Zie pagina 26

Syntheses Productoverzicht
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Naam:   Syntheses 91

Doelgebied:	 	 Negatie
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
onsumentenprijs:																		  € 32,90 incl. 9% btw                             Zie pagina 30,32

Naam:   Syntheses 92

Doelgebied:	 	 Modulatie
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:														     € 32,90 incl. 9% btw                            Zie pagina 32,33

Naam:   Syntheses 93

Doelgebied:	 	 Methyl	Mercury
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																   € 32,90 incl. 9% btw                                 Zie pagina  31

Naam:   Syntheses 94

Doelgebied:  Albumine 
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:												       € 32,90 incl. 9% btw                                  Zie pagina 28

Naam:   Syntheses 95

Doelgebied:	 	 Mesenchym	(embryonaal	weefsel)
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																   € 32,90 incl. 9% btw                                  Zie pagina 27

Naam:   Syntheses 96

Doelgebied:  Tumere
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:														     € 32,90 incl. 9% btw                                  Zie pagina 27
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Naam:   Syntheses 97

Doelgebied:	 	 Reset
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																			€ 32,90 incl. 9% btw                                  Zie pagina 33

Naam:   Syntheses 98

Doelgebied:	 	 Virus
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																   € 32,90 incl. 9% btw                                  Zie pagina 31

Naam:   Syntheses 99

Doelgebied:	 	 Bacteriën
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																		 € 32,90 incl. 9% btw                                  Zie pagina 31

Naam:   Syntheses 100

Doelgebied:	 	 Centraal	zenuwstelsel
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																		 € 32,90 incl. 9% btw                                  Zie pagina 24

Naam:   Syntheses 101

Doelgebied:	 	 Parasieten
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																			€ 32,90 incl. 9% btw                                  Zie pagina 31

Naam:   Syntheses 102

Doelgebied:	 	 Hersenstam
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																	  € 32,90 incl. 9% btw                                  Zie pagina 24

Syntheses Productoverzicht
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Naam:   Syntheses 103

Doelgebied:	 	 Linker	hersenhelft
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																			€ 32,90 incl. 9% btw                                 Zie pagina 24

Naam:   Syntheses 104

Doelgebied:	 	 Rechter	hersenhelft
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																   € 32,90 incl. 9% btw                                 Zie pagina 24

Naam:   Syntheses 105

Doelgebied:	 	 Synchroniseren	van	hersenhelften
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:															    € 32,90 incl. 9% btw                                  Zie pagina 24

Naam:   Syntheses 106

Doelgebied:	 	 Celdéprogrammeren
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:															    € 32,90 incl. 9% btw                                  Zie pagina 24

Naam:   Syntheses 107

Doelgebied:	 	 α	(alpha)	bewustzijn
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:												       € 32,90 incl. 9% btw                                  Zie pagina 33

Naam:   Syntheses 108

Doelgebied:	 	 θ	(theta)		bewustzijn
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:							            € 32,90 incl. 9% btw                                  Zie pagina 33
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Naam:   Syntheses 109

Doelgebied:	 	 α	-Ω	(alpha-omega)bewustzijn	
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																			€ 32,90 incl. 9% btw                                  Zie pagina 33

Naam:   Meridiaan Lo.

Doelgebied:  Longmeridiaan
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 €32,90 incl. 9% btw                            Zie pagina 34

Naam:   Meridiaan Di.

Doelgebied:  Dikke-darm-meridiaan
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 €32,90 incl. 9% btw                                   Zie pagina 34

Naam:   Meridiaan Ma.

Doelgebied:  Maagmeridiaan
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 €32,90 incl. 9% btw                                   Zie pagina 34

Naam:   Meridiaan M.P.

Doelgebied:	 	 Milt-pancreas-meridiaan
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 €32,90 incl. 9% btw                                   Zie pagina 34

Naam:   Meridiaan Ha.

Doelgebied:	 	 Hartmeridiaan
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 €32,90 incl. 9% btw                                   Zie pagina 34

      Syntheses/Meridianen Productoverzicht
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Naam:   Meridiaan Du.

Doelgebied:  Dunne-darm-meridiaan
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 €32,90 incl. 9% btw                            Zie pagina 34

Naam:   Meridiaan Bl.

Doelgebied:	 	 Blaasmeridiaan
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 €32,90 incl. 9% btw                            Zie pagina 35

Naam:   Meridiaan Ni.

Doelgebied:  Niermeridiaan
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 €32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 35

Naam:   Meridiaan Kri.

Doelgebied:	 	 Kringloopmeridiaan	(Pericardium)
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 €32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 35

Naam:   Meridiaan 3V.

Doelgebied:	 	 Drievoudige-verwarmer-meridiaan	(San	Jiao)
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 €32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 35

Naam:   Meridiaan Ga.

Doelgebied:	 	 Galblaasmeridiaan
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 €32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 35
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Naam:   Meridiaan Le.

Doelgebied:  Levermeridiaan
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	  Aqua, Alc. 30% vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 €32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 35

Naam:   Meridiaan T.M.

Doelgebied:	 	 Gouverneurmeridiaan	(	Du	Mai	)
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 €32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 35

Naam:   Meridiaan J.M.

Doelgebied:	 	 Conceptiemeridiaan	(	Ren	Mai	)
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 €32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 35

Naam:    Corpus Energeticus

Doelgebied:	 	 Aurabeschermer	&	hersteller
Soort:	 	 	 Draagbuisjes
Werking	door:	 	 Energetische	Clusters
Dragerstof:	 	 Nucleotide
Bijwerking:																	 Geen
Consumentenprijs:									 €3,90 incl. 21% btw                           Zie pagina 33

   Meridianen/Corpus Energeticus Productoverzicht
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Naam:   Segment 1

Doelgebied:	 	 Chakra’s	energie
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 36

Naam:   Segment 2

Doelgebied:	 	 Zenuwstelsel
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 36
  

Naam:   Segment 3

Doelgebied:	 	 Psyche-emotioneel
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 36

Naam:   Segment 4

Doelgebied:	 	 Endocrien
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 36

Naam:   Segment 5

Doelgebied:	 	 Spijsvertering
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 36

Naam:   Segment 6

Doelgebied:	 	 Stofwisseling
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 36



95

  

Productoverzicht         Echelon 3 - Quant niveau  

95

Naam:   Segment 7

Doelgebied:	 	 Luchtwegen
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	  € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 36

Naam:   Segment 8

Doelgebied:	 	 Hart	en	Vaten
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:															    € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 36

Naam:   Segment 9

Doelgebied:	 	 Inwendige	organen
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																   € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 36

Naam:   Segment 10

Doelgebied:	 	 Urogenitaal
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																			€ 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 36

Naam:   Segment 11

Doelgebied:	 	 Lymfatisch	systeem
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																		 € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 36

Naam:   Segment 12

Doelgebied:	 	 Skelet
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																	  € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 36

             Segmenten Productoverzicht
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Naam:   Segment 13

Doelgebied:  Weefsel en Cellen
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:   Quanten 
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 36

Naam:   Segment 14

Doelgebied:	 	 Hormonen,	Eiwitten	en	Enzymen
	 	 	 Quant	-	niveau
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:   Quanten 
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 36

Naam:   Segment 15

Doelgebied:  Bloed
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:   Quanten 
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 36

Naam:   Segment 16

Doelgebied:  Zintuigen
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:   Quanten 
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 36

Naam:   Segment 17

Doelgebied:  Weerstand
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:   Quanten 
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 36

Naam:   Segment 18

Doelgebied:  Stressoren
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:   Quanten 
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 36

96
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Naam:   Bron 1 

Doelgebied:  DNA 
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																	  € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 37

Naam:   Bron 2  

Doelgebied:	 	 Psychische	energie
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																		 € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 37

Naam:   Bron 3 

Doelgebied:	 	 Onderbewuste	energie
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:															    € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 37

Naam:   Bron 4 

Doelgebied:	 	 Alter	ego	
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																   € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 38

Naam:   Bron 5 

Doelgebied:	 	 Existentiële	energie
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																	  € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 38

Naam:   Bron 6 

Doelgebied:  Ego 
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:															    € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 38

     Segmenten/Bronnen Bewustzijn
 Productoverzicht
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Naam:   Bron 7 

Doelgebied:	 	 Bewustzijnsenergie	
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																			€ 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 38

Naam:   Bron 8 

Doelgebied:	 	 Fysieke	energie	
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																   € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 38

Naam:   Bron 9 

Doelgebied:	 	 Metafysische	energie
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																		 € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 38

Naam:   Bron 10 

Doelgebied:	 	 Materia	Mater
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																	  € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 39

Naam:   Bron 11	(gebruik	Bron	4)

Doelgebied:	 	 Koppeling	
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																		 € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 39

Naam:   Bron 12		(gebruik	Bron	9)

Doelgebied:	 	 Grondbelasting	
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:															    € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 39
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        Bronnen Bewustzijn/ Orgaan

Naam:   Orgaan 1 

Doelgebied:  DNA
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																			€ 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 37

Naam:   Orgaan 2

Doelgebied:	 	 Psychische	energie	
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																		 € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 37

Naam:   Orgaan 3

Doelgebied:	 	 Onderbewuste	energie
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																		 € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 37

Naam:   Orgaan  4

Doelgebied:	 	 Alter	ego	
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																		 € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 38

Naam:   Orgaan 5

Doelgebied:	 	 Existentiële	energie	
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																		 € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 38

Naam:   Orgaan 6 

Doelgebied:  Ego 
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																	  € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 38

Productoverzicht
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Naam:   Orgaan 7 

Doelgebied:  Bewustzijnsenergie
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:   Quanten 
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 38

Naam:   Orgaan 8

Doelgebied:  Fysieke energie
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:   Quanten 
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 38
 

Naam:   Orgaan 9

Doelgebied:	 	 Metafysische	energie
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:   Quanten 
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 38

Naam:   Orgaan 10

Doelgebied:  Materia Mater 
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:   Quanten 
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 39

 
Naam:   Orgaan 11 

Doelgebied:  Koppeling 
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:   Quanten 
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 39

Naam:   Orgaan 12 

Doelgebied:	 	 Grondbelasting
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:   Quanten 
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 39
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Naam:   Cel 1

Doelgebied:  DNA
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:   Quanten 
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 37

Naam:   Cel 3 

Doelgebied:  Onderbewuste energie
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:   Quanten 
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 37

Naam:   Cel 4 

Doelgebied:  Alter ego
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:   Quanten 
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 38
 

Naam:   Cel 6 

Doelgebied:  Ego
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:   Quanten 
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 38

Naam:   Cel 7

Doelgebied:  Bewustzijnsenergie
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:   Quanten 
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 38

Naam:   Cel 8

Doelgebied:  Fysieke energie
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:   Quanten 
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 38

                      Bronnen Orgaan/Cel Productoverzicht
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Naam:   Cel 9

Doelgebied:	 	 Metafysische	energie
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:														     € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 38

Naam:   Cel 10

Doelgebied:	 	 Materia	Mater
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:												       € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 39

Naam:   Cel 11

Doelgebied:	 	 Koppeling
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:														     € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 39

Naam:   Quant +1

Doelgebied:  DNA
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:												       € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 37
 

Naam:   Quant +3

Doelgebied:	 	 Onderbewuste	energie
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:														    € 32,90 incl. 9% btw                            Zie pagina 37

Naam:   Quant +4

Doelgebied:	 	 Alter	ego
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																		 € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 38
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Naam:   Quant +5

Doelgebied:	 	 Existentiële	energie
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																	  € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 38

Naam:   Quant +6

Doelgebied:  Ego
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																   € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 38

Naam:   Quant +8

Doelgebied:	 	 Fysieke	energie
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:														     € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 38

Naam:   Quant +9

Doelgebied:	 	 Metafysische	energie
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:												       € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 38

Naam:   Quant +10

Doelgebied:	 	 Materia	Mater
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																   € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 39

Naam:   Quant 11

Doelgebied:	 	 Koppeling
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:														     € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 39

                      Bronnen Cel/Quant+ Productoverzicht
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Naam:   Quant -1

Doelgebied:  DNA
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																		 € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 37

Naam:   Quant -2

Doelgebied:	 	 Psychische	energie
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																		 € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 37

Naam:   Quant -3

Doelgebied:	 	 Onderbewuste	energie
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:												       € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 37

 
Naam:   Quant -4

Doelgebied:	 	 Alter	ego
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 		 Geen
Consumentenprijs:																	  € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 38

Naam:   Quant -5

Doelgebied:	 	 Existentiële	energie
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																		 € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 38

Naam:   Quant -6

Doelgebied:  Ego
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:									          € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 38
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Naam:   Quant -8

Doelgebied:	 	 Fysieke	energie
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																	  € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 38

Naam:   Quant -9

Doelgebied:	 	 Metafysische	energie
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																			€ 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 38

Naam:   Transcriptie 1

Doelgebied:	 	 DNA-RNA	Bewustzijnsniveau
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 41

Naam:   Transcriptie 2

Doelgebied:  DNA-RNA Orgaanniveau
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:														     € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 41

Naam:   Transcriptie 3

Doelgebied:  DNA-RNA Celniveau
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:															    € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 41

Naam:   Transcriptie 4

Doelgebied:	 	 DNA-RNA	Quant	+	niveau
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																	  € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 41

                   Bronnen Quant-/Transcriptie Productoverzicht
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Naam:   Transcriptie 5

Doelgebied:	 	 DNA-RNA	Quant	–	niveau
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:												       € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 41

Naam:   Transcriptie 6

Doelgebied:	 	 Mitochondrium	DNA-RNA
	 	 	 Bewustzijnsniveau
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:													      € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 41

Naam:   Transcriptie 7

Doelgebied:	 	 Mitochondrium	DNA-RNA
   Orgaanniveau
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:									          € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 41

Naam:   Transcriptie 8

Doelgebied:	 	 Mitochondrium	DNA-RNA
   Celniveau
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																   € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 41

Naam:   Transcriptie 9

Doelgebied:	 	 Mitochondrium	DNA-RNA
	 	 	 Quant	+	niveau
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:															    € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 41

Naam:   Transcriptie 10

Doelgebied:	 	 Mytochondrium	DNA-RNA	
	 	 	 Quant	-	niveau
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:													      € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 41
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Naam:   Atom 1

Doelgebied:	 	 Fysiek
Inhoud:   30 ml
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 41

Naam:   Atom 2

Doelgebied:	 	 Psyche/emotioneel
Inhoud:   30 ml
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 41

Naam:   Atom 3

Doelgebied:	 	 Basiswerking	bewustzijn
Inhoud:   30 ml
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 41

Naam:   Hout

Doelgebied:	 	 Element	hout
Inhoud:   20 ml
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 € 22,50 incl. 9% btw                          Zie pagina 40

Naam:   Vuur

Doelgebied:	 	 Element	vuur
Inhoud:   20 ml
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 		 € 22,50 incl. 9% btw                          Zie pagina 40

Naam:   Aarde

Doelgebied:	 	 Element	aarde
Inhoud:   20 ml
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 € 22,50 incl. 9% btw                          Zie pagina 40

        Transcriptie/Sub-atomair/5 Elementen Productoverzicht
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Naam:   Metaal

Doelgebied:	 	 Element	metaal
Inhoud:   20 ml
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 € 22,50 incl. 9% btw                          Zie pagina 40

Naam:   Water

Doelgebied:	 	 Element	water
Inhoud:   20 ml
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:		 	 Quanten	
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	  € 22,50 incl. 9% btw                          Zie pagina 40

Naam:   Panacea 1

Doelgebied:	 	 Traumata
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																			€ 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 41

Naam:   Panacea 2

Doelgebied:	 	 Basis	Bioregulatie	Systeem
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																		 € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 41

Naam:   Panacea 3

Doelgebied:	 	 Ego	bewustzijn
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																			€ 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 42

Naam:   Panacea 4

Doelgebied:	 	 -0-	Punt	bewustzijn
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																		 € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 42
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Naam:   Panacea 5

Doelgebied:   -0- Balans 
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw              Zie pagina 42

Naam:   Panacea 6

Doelgebied:  Dimensies
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 42

Naam:   Panacea 7

Doelgebied:  Endogene straling
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 42

Naam:   Panacea 8

Doelgebied:	 	 Vasomotie
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 43

Naam:   Panacea 9

Doelgebied:	 	 Zelfherstellend	vermogen
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 43

Naam:   Panacea 10

Doelgebied:  Asymptoot
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 43

                              5 Elementen/Panacea’s Productoverzicht
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Naam:   Panacea 11

Doelgebied:	 	 Complexmiddel
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																		 € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 43

Naam:   Panacea 12

Doelgebied:	 	 Conceptie
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																			€ 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 43

Naam:   Panacea 13

Doelgebied:	 	 Prenataal
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																		 € 32,90 incl. 9% btw             Zie pagina 43

Naam:   Panacea 14

Doelgebied:	 	 Natalis
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																			€ 32,90 incl. 9% btw             Zie pagina 44

Naam:   Panacea 15

Doelgebied:	 	 Conceptie	en	Prenataal
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																			€ 32,90 incl. 9% btw             Zie pagina 44

Naam:   Panacea 16

Doelgebied:	 	 Conceptie,	Prenataal	en	Natalis
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																		 € 32,90 incl. 9% btw             Zie pagina 44 
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                                      Panacea’s/Panacee Productoverzicht

Naam:   Panacea 17

Doelgebied:	 	 Natalis	-	Complex
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																		 € 32,90 incl. 9% btw             Zie pagina 44

Naam:   Panacea 18

Doelgebied:	 	 Complex	Integraal	Conceptie
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:																	  € 32,90 incl. 9% btw             Zie pagina 44

Naam:   Panacee

Doelgebied:	 	 Bio-fisica
	 	 	 Ondersteunt	elke	vorm	van	therapie.	
	 	 	 Genereert	-0-	punten	op	alle	metrische
	 	 	 niveaus:	Atto,	Femto,	Pico,	Nano,	Micro,	Milli		
	 	 	 en	Metafysisch
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 	 €32,90 incl. 9% btw                        Zie pagina 44,45
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Naam:   Czs 1

Doelgebied:	 	 Hersenvliezen
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 																	 € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 48

Naam:   Czs 2

Doelgebied:	 	 Ventrikel
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Ingrediënten:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 																	 € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 48

Naam:   Czs 3

Doelgebied:	 	 Witte	en	grijze	stof
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Ingrediënten:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 												      € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 48

Naam:   Czs 4

Doelgebied:	 	 Telencephalon
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Ingrediënten:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 																		€ 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 48

Naam:   Czs 5

Doelgebied:	 	 Diencephalon
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Ingrediënten:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 																  € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 48

Naam:   Czs 6

Doelgebied:	 	 Mesencephalon
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Ingrediënten:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 																  € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 48
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Naam:   Czs 7

Doelgebied:	 	 Meylencephalon
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Ingrediënten:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 															   € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 48

Naam:   Czs 8

Doelgebied:	 	 Cerebellum	vezels
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Ingrediënten:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 																		€ 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 48

Naam:   Czs 9

Doelgebied:	 	 Cerebellum	cellen
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Ingrediënten:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 																	 € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 48

Naam:   Czs 10

Doelgebied:	 	 Pons
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Ingrediënten:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 																	 € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 48

Naam:   Czs 11

Doelgebied:	 	 Truncus	cerebri
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Ingrediënten:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 																		€ 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 48

Naam:   Czs 12

Doelgebied:	 	 Medulla	oblongata
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Ingrediënten:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 																  € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 48

                       Centraal zenuwstelsel (Czs) Productoverzicht
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Naam:   Czs 13

Doelgebied:	 	 Extra	piramidaal
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Ingrediënten:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 																	 € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 48

Naam:   Czs 14

Doelgebied:  Piramidaal
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Ingrediënten:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 																		€ 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 48

 
Naam:   Czs 15

Doelgebied:	 	 Medula	spinalis	grijs
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Ingrediënten:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 																		€ 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 48

Naam:   Czs 16

Doelgebied:	 	 Medula	spinalis	wit
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Ingrediënten:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 																  € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 48

Naam:   Czs 17

Doelgebied:	 	 Thalamus
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Ingrediënten:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 																  € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 48
 

Naam:   Czs 18

Doelgebied:	 	 Hypothalamium
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Ingrediënten:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 															   € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 48
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Naam:   Czs 19

Doelgebied:	 	 Limbisch	systeem
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Ingrediënten:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 														    € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 48

Naam:   Czs 20

Doelgebied:	 	 Islands	of	Calleja
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Ingrediënten:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 																		€ 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 48

Naam:   Czs 21

Doelgebied:	 	 Cortex	cerebri	Neocortex
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Ingrediënten:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 																		€ 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 48

Naam:   Czs 22

Doelgebied:	 	 Cortex	cerebri	Allocortex
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Ingrediënten:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 												      € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 49

Naam:   Czs 23

Doelgebied:	 	 Cortex	cerebelli
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Ingrediënten:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 																	 € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 49

Naam:   Czs 24

Doelgebied:	 	 Frontale	cortex
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Ingrediënten:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 																		€	32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 49
 

                       Centraal zenuwstelsel (Czs) Productoverzicht
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Naam:   Czs 25

Doelgebied:	 	 Pariëtale	cortex
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Ingrediënten:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 														    € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 49

Naam:   Czs 26

Doelgebied:	 	 Occipitale	cortex
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Ingrediënten:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 																  € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 49

Naam:   Czs 27

Doelgebied:	 	 Temporale	cortex
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Ingrediënten:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 																	 € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 49

Naam:   Czs 28

Doelgebied:	 	 Insulaire	cortex
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Ingrediënten:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 																		€ 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 49

Naam:   Czs 29

Doelgebied:	 	 Cortex	cingularis	anterior
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Ingrediënten:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 																		€ 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 49

 
Naam:   Czs 30

Doelgebied:	 	 Cingulate	gyrus
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Ingrediënten:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 																  € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 49
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Naam:   Czs 31

Doelgebied:  Corpus geniculatum
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Ingrediënten:  Aqua, Alc. 30% vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 49

Naam:   Czs 32

Doelgebied:  Laterale kernen
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Ingrediënten:  Aqua, Alc. 30% vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                         Zie pagina 49

Naam:   Czs 33

Doelgebied:  Thalamus kernen
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Ingrediënten:  Aqua, Alc. 30% vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 49

Naam:   Czs 34

Doelgebied:	 	 Subthalamaticus
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Ingrediënten:  Aqua, Alc. 30% vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 49

Naam:   Czs 35

Doelgebied:  Lateraal geniculaire kern
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Ingrediënten:  Aqua, Alc. 30% vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 49

Naam:   Czs 36

Doelgebied:	 	 Nucleus	reticularis-intralaminares
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Ingrediënten:  Aqua, Alc. 30% vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 49

																							Centraal	zenuwstelsel	(Czs) Productoverzicht
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Naam:   Czs 37

Doelgebied:	 	 Corpus	striatum
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Ingrediënten:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 																  € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 49

Naam:   Czs 38

Doelgebied:	 	 Substantia	nigra
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Ingrediënten:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 																		€ 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 49

Naam:   Czs 39

Doelgebied:	 	 Pedunculus	cerebri
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Ingrediënten:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 														    € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 49
 

Naam:   Czs 40

Doelgebied:	 	 Nucleus	accumbens
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Ingrediënten:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 																		€ 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 49

Naam:   Czs 41

Doelgebied:	 	 Oxytocine
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Ingrediënten:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 																  € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 49

Naam:   Czs 42

Doelgebied:	 	 Vasopressine
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Ingrediënten:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 																  € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 50
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Naam:   Czs 43

Doelgebied:	 	 Dopamine
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Ingrediënten:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 																		€ 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 50

Naam:   Czs 44

Doelgebied:  Noradrenaline
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Ingrediënten:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 																		€ 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 50

Naam:   Czs 45

Doelgebied:	 	 Ghreline
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Ingrediënten:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 																		€ 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 50

Naam:   Czs 46

Doelgebied:	 	 Serotonine
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Ingrediënten:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 																  € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 50

Naam:   Czs 47

Doelgebied:	 	 Acetylcholine
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Ingrediënten:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 												      € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 50

Naam:   Czs 48

Doelgebied:	 	 Palmitoylethanolamide
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Ingrediënten:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 																  € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 50

                       Centraal zenuwstelsel (Czs) Productoverzicht
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Naam:   Czs 49

Doelgebied:	 	 Nucleus	supraschiasmaticus
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Ingrediënten:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 																		€ 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 50

Naam:   Czs 50

Doelgebied:	 	 Neurogenesis
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Ingrediënten:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 																  € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 50

Naam:   Chaos 1

Doelgebied:	 	 Immuunglobulines
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 																	 € 32,90 incl. 9% btw                           Zie pagina 51

Naam:   Chaos 2

Doelgebied:  Myeline
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 																		€ 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 51

Naam:   Chaos 3

Doelgebied:	 	 Cholesterol
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 																		€ 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 51

Naam:   Chaos 4

Doelgebied:	 	 Lezen	en	rekenen
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 																		€ 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 51

Productoverzicht         Echelon 4 - Constitutioneel niveau
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Naam:   Chaos 5

Doelgebied:  Pijn
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 																		€ 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 51

Naam:   Chaos 6

Doelgebied:  Bloeddruk
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 																	 € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 51

Naam:   Chaos 7

Doelgebied:	 	 Gewrichten
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 															   € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 51

Naam:   Chaos 8

Doelgebied:	 	 Ademhalingscentrum
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 																	 € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 51

Naam:   Chaos 9

Doelgebied:	 	 Gewichtsbeheersing
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 																	 € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 51

Naam:   Chaos 10

Doelgebied:	 	 Herpes
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 																	 € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 51

           Centraal zenuwstelsel (Czs) Chaos Productoverzicht
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Naam:   Chaos 11   

Doelgebied:	 	 Purkinjecellen
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 															   € 32,90 incl. 9% btw                        Zie pagina 51

Naam:   Chaos 12  

Doelgebied:	 	 Natrium-Kaliumpomp
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 																		€ 32,90 incl. 9% btw                        Zie pagina 51

Naam:   Chaos 13  

Doelgebied:	 	 B12	traject
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 																		€ 32,90 incl. 9% btw                        Zie pagina 51

Naam:   Chaos 14  

Doelgebied:  Melanine
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 															   € 32,90 incl. 9% btw                       Zie pagina 52

Naam:   Chaos 15  

Doelgebied:	 	 Archaea
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 														    € 32,90 incl. 9% btw            Zie pagina 52

Naam:   Chaos 16  

Doelgebied:	 	 Ureum-Citroenzuurcyclus
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 														    € 32,90 incl. 9% btw                        Zie pagina 52

Productoverzicht         Echelon 4 - Constitutioneel niveau
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Naam:   Chaos	17  

Doelgebied:  Zenuwstelsel
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 52

Naam:   Chaos	18	 	

Doelgebied:	 	 Erytrocyten
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 52

Naam:   Chaos	19  

Doelgebied:	 	 Manische	depressie
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 52

Naam:   Chaos	20  

Doelgebied:  Zien
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 52

Naam:   Chaos	21	  

Doelgebied:	 	 Glucose	Ionen
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 52

Naam:   Chaos	22	  

Doelgebied:  Apoptose
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 52

															 	 	 	 	 								Chaos
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Productoverzicht         Echelon 4 - Constitutioneel niveau

Naam:   Chaos 23   

Doelgebied:	 	 Enterohepatische	Cyclus
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 															   € 32,90 incl. 9% btw                        Zie pagina 52

Naam:   Chaos 24  

Doelgebied:  Telomeren
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 																		€ 32,90 incl. 9% btw                        Zie pagina 52

Naam:   Chaos 25  

Doelgebied:	 	 Epifyse
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 																		€ 32,90 incl. 9% btw                        Zie pagina 52

Naam:   Chaos 26  

Doelgebied:	 	 Synaps	Transmissie	
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 															   € 32,90 incl. 9% btw                       Zie pagina 52

Naam:   Chaos 27  

Doelgebied:	 	 Arousal
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 														    € 32,90 incl. 9% btw            Zie pagina 52

Naam:   Chaos 28  

Doelgebied:	 	 Receptoren	
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 														    € 32,90 incl. 9% btw                        Zie pagina 52

Productoverzicht         Echelon 4 - Constitutioneel niveau
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Naam:   Chaos	29  

Doelgebied:	 	 Akoestiek
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:               				€	32,90	incl.	9%	btw																										Zie pagina 52

Naam:   Chaos	30	 	

Doelgebied:	 	 Integratie
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                  	€	32,90	incl.	9%	btw																										Zie pagina 52

Naam:   Chaos	31  

Doelgebied:	 	 Pancreas
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   €	32,90	incl.	9%	btw																										Zie pagina 52

Naam:   Chaos	32  

Doelgebied:  Spataderen
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                 		€	32,90	incl.	9%	btw																										Zie pagina 52

Naam:   Chaos	33	  

Doelgebied:  Ontstekingen
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                			€	32,90	incl.	9%	btw																										Zie pagina 52

Naam:   Chaos	34	  

Doelgebied:  Oren
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                			€	32,90	incl.	9%	btw																										Zie pagina 52

															 	 	 	 	 								ChaosProductoverzicht	 	 							Echelon	4	-	Constitutioneel	niveau
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Productoverzicht         Echelon 4 - Constitutioneel niveau

Naam:   Chaos 35   

Doelgebied:  Celmembraan
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 															   € 32,90 incl. 9% btw                        Zie pagina 52

Naam:   Chaos 36  

Doelgebied:  Bijnieren
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 																		€ 32,90 incl. 9% btw                        Zie pagina 52

Naam:   Chaos 37  

Doelgebied:	 	 Status	Natura
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 																		€ 32,90 incl. 9% btw                        Zie pagina 52

Naam:   Chaos 38  

Doelgebied:	 	 Trias	
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 															   € 32,90 incl. 9% btw                       Zie pagina 52

Naam:   Chaos 39  

Doelgebied:	 	 Hartwerking
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 														    € 32,90 incl. 9% btw            Zie pagina 52

Naam:   Chaos 40 

Doelgebied:	 	 Vaatwerking	
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 														    € 32,90 incl. 9% btw                        Zie pagina 52

Productoverzicht         Echelon 4 - Constitutioneel niveau
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Naam:   Chaos 41  

Doelgebied:	 	 Deoxygalzuur/Taurogalzuur
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 														    € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 52

Naam:   Chaos 42  

Doelgebied:	 	 Signaaltransductie
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 																	 € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 52

Naam:   Chaos 43  

Doelgebied:	 	 Vochtcirculatie
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 																		€ 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 52

Naam:   Chaos 44  

Doelgebied:	 	 Adem	en	Luchtwegen
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 																  € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 52

Naam:   Chaos 45  

Doelgebied:	 	 Schildklier	emotioneel
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 															   € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 53

Naam:   Chaos 46  

Doelgebied:	 	 Interneuronen
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking	door:	 	 Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:	 	 Geen
Consumentenprijs:	 															   € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 53

                           ChaosProductoverzicht         Echelon 4 - Constitutioneel niveau
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Naam:   Chaos	47   

Doelgebied:	 	 Kybernetica
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                        Zie pagina 53

Naam:   Chaos	48	  

Doelgebied:  Control region or “d-Loop”
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                        Zie pagina 53

Naam:   Chaos	49	  

Doelgebied:	 	 Circadiaan
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                        Zie pagina 53

Naam:   Chaos	50  

Doelgebied:	 	 Acetylcholine	
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                       Zie pagina 53

Naam:   Chaos	51  

Doelgebied:  Tissue-transglutaminase enzym
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw            Zie pagina 53

Naam:   Chaos	52  

Doelgebied:  Bindweefsel
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw            Zie pagina 53

Productoverzicht	 	 							Echelon	4	-	Constitutioneel	niveau
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Naam:   Chaos	53  

Doelgebied:	 	 Cortisol
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw            Zie pagina 53 

Naam:   Chaos	54  

Doelgebied:	 	 Efferent	motorische	zenuwen
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw            Zie pagina 53 

Naam:   Chaos	55  

Doelgebied:	 	 Oestrogeendominantie
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw            Zie pagina 53 

Naam:   Chaos	56  

Doelgebied:  Atlas-Draaier 
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw            Zie pagina 53

Naam:   Chaos	57  

Doelgebied:  Celademhaling
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw            Zie pagina 53

129
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Naam:                   		Eiwitsynthese	1 

Doelgebied	 	 Deletie	DNA
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:  € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 54

Naam:                    Eiwitsynthese 2 

Doelgebied	 	 Duplicatie	DNA
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:  € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 54

Naam:                    Eiwitsynthese 3 

Doelgebied	 	 Inversie	DNA
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:  € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 54

Naam:                    Eiwitsynthese 4

Doelgebied	 	 Insertie	DNA
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:  € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 54

Naam:              					Eiwitsynthese	5 

Doelgebied	 	 Translocatie	DNA
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:  € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 54

Naam:                				Eiwitsynthese	6 

Doelgebied  Trisomie DNA
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:  € 32,90 incl. 9% btw                  Zie pagina 54

Productoverzicht	 	 							Echelon	4	-	Constitutioneel	niveau
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Productoverzicht	 	 							Echelon	4	-	Constitutioneel	niveau Productoverzicht

Naam:           								Eiwitsynthese	7	

Doelgebied	 	 Partiële	Trisomie	DNA
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:  € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 54

Naam    Eiwitsynthese	8 

Doelgebied  Mozaïk Trisomie DNA  
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:  € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 54

Naam:    Eiwitsynthese 9 

Doelgebied  Marker Trisomie DNA
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:  € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 54

Naam:    Eiwitsynthese	10	

Doelgebied  Monosomie DNA
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:  € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 54

Naam:                     Eiwitsynthese	11	

Doelgebied	 	 Partiële	Monosomie	DNA
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:  € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 54

Naam:                    	Eiwitsynthese	12	

Doelgebied	 	 Deletie	RNA
Inhoud:   30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 55

                     Eiwitsynthese
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:                    	Eiwitsynthese	13	

Doelgebied	 	 Duplicatie	RNA
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 55

Naam:                    	Eiwitsynthese	14	

Doelgebied	 	 Inversie	RNA
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 55

Naam:                    	Eiwitsynthese	15	

Doelgebied	 	 Insertie	RNA
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 55

Naam:                     Eiwitsynthese	16	

Doelgebied	 	 Translocatie	RNA
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 55

Naam:                    	Eiwitsynthese	17	

Doelgebied	 	 Trisomie	RNA
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 55

Naam:                     Eiwitsynthese	18	

Doelgebied	 	 Partiële	Trisomie	RNA
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 55

Productoverzicht	 	 							Echelon	4	-	Constitutioneel	niveau
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Naam:                     Eiwitsynthese	19 

Doelgebied	 	 Mozaïk	Trisomie	RNA
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 55

Naam:                     Eiwitsynthese 20 

Doelgebied	 	 Marker	Trisomie	RNA
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 55

Naam:                     Eiwitsynthese	21 

Doelgebied	 	 Monosomie	RNA
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 55

Naam:                     Eiwitsynthese 22 

Doelgebied	 	 Partiële	Monosomie	RNA
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 55

Naam:                     Eiwitsynthese 23 

Doelgebied	 	 Deletie	Mitochondriaal	DNA
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 55

Naam:    Eiwitsynthese 24 

Doelgebied	 	 Inversie	Mitochondriaal	DNA
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 55

                     Eiwitsynthese
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Naam:                    	Eiwitsynthese	25 

Doelgebied	 	 Translocatie	Mitochondriaal	DNA
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 55

Naam:                     Eiwitsynthese	26 

Doelgebied	 	 Monosomie	Mitochondriaal	DNA
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 55

Naam:                     Eiwitsynthese	27 

Doelgebied	 	 Partiële	Monosomie	Mitochondriaal	DNA
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 55

Naam:                     Eiwitsynthese	28 

Doelgebied	 	 Deletie	Mitochondriaal	RNA
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 55

Naam:                     Eiwitsynthese 29 

Doelgebied	 	 Inversie	Mitochondriaal	RNA
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 55

Naam:                     Eiwitsynthese 30 

Doelgebied	 	 Translocatie	Mitochondriaal	RNA
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 55

Productoverzicht	 	 							Echelon	4	-	Constitutioneel	niveau
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135

                     Eiwitsynthese

Naam:                     Eiwitsynthese	31 

Doelgebied	 	 Monosomie	Mitochondriaal	RNA
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 55

Naam:                     Eiwitsynthese 32 

Doelgebied	 	 Partiële	Monosomie	Mitochondriaal	RNA
Inhoud:                    30 ml.
Soort:	 	 	 Essentia	Energetica
Werking door:  Quanten
Dragerstof:	 	 Aqua,	Alc.	30%	vol.
Bijwerking:  Geen
Consumentenprijs:                   € 32,90 incl. 9% btw                          Zie pagina 55



136

Productoverzicht	 							Piramidevormen

Naam: Picomide®

Werking	door:	 Balans,	-0-	punt	katalyse,	statische	energie
Werkingsdiameter:	 Werkplek	ca.	6	x	6	m.
Beschermt:		 Cel-	en	quantenstructuur	tegen	elektrostress
Uitvoering:	 Verguld	en	vernikkeld	segment	RVS	2	mm.
Afmeting:	 7,5	x	7,5	x	6	cm.
Consumentenprijs: €	75,00	incl.	21%	btw	 Zie pagina 56, 57

Naam: Archeon®	A

Werking	door:	 Sederent,	-0-	punt	katalyse,	statische	energie
Werkingsdiameter:	 75	m.	N-Z	en	37	m.	O-W	(diameter	150	m.)
Beschermt:	 Cel-	en	quantenstructuur	tegen	elektrostress	
Uitvoering:	 Vernikkelde	segmenten	RVS	1,5	mm.	op	hou-	 	
	 	 						 ten	voet,	met	bergkristallen	bol	van	ø	3	cm.
Afmeting:	 	 15	x	15	x	15	cm.
Consumentenprijs:  €	205,00	incl.	21%	btw	 Zie pagina 56, 57

Naam: Archeion®	B

Werking	door:	 Activerend,	-0-	punt	katalyse,	statische	energie
Werkingsdiameter:	 175	m.	N-Z	en	87	m.	O-W	(diameter	350	m.)
Beschermt:	 Cel-	en	quantenstructuur	tegen	elektrostress
Uitvoering:	 Vergulde	segmenten	RVS	1,5	mm.	op	plexiglas		

voet,	met	bergkristallen	bol	van	ø	3	cm.
Afmeting:	 15	x	15	x	15	cm.
Consumentenprijs: €	340,00	incl.	21%	btw	                      Zie pagina 56, 57

Naam: Archeion®	C

Werking	door:	

Werkingsdiameter:	
Beschermt:	
Uitvoering:	

Afmeting:	
Consumentenprijs: 

Balans,	-0-	punt	katalyse	+	Piëzo	elektrisch	
effect,	dynamische	energie
900	m.	N-Z	en	450	m.	O-W	(diameter	1800	m.) 
Cel-	en	quantenstructuur	tegen	pulserende	strraling 
Verguld	en	vernikkeld	segment	RVS	1,5	mm.		
		Op	Delrin	voet	met	bergkristallen	bol	van	ø	3	cm. 
15	x	15	x	17	cm.
€	425,00	incl.	21%	btw	                     Zie pagina 56, 57

Naam: Xenomide®

Werking	door:	

Werkingsdiameter:	
Beschermt:	
Uitvoering:	

Afmeting:	
Consumentenprijs: 

Balans,	-0-	punt	katalyse	+	piëzo	elektrisch		
effect,	dynamische	energie
5000	m.	N-Z	en	2500	m.	O-W	(diameter	10.000	m.) 
Cel-	en	quantenstructuur	tegen	pulserende	strraling 
Verguld	en	vernikkeld	segment	RVS	2,5	mm.	
op	Delrin	voet	met	bergkristallen	bol	van	ø	6	cm. 
25	x	25	x	26	cm.
€	1.750,00	incl.	21%	btw														Zie pagina 56, 57

Naam: Illuminator®	Lotus

Werking	door:	 Balans,	-0-	punt	katalyse	+	Piëzo	elektrisch		
effect,	dynamische	energie

Werkingsdiameter: 280 m.
Beschermt:	 Cel-	en	quantenstructuur	tegen	pulserende	strraling
Uitvoering:	 Delrin	(wit)	met	bergkristallen	bol	van	ø	6	cm.
Afmeting:	 ø	12	cm	x	22	cm.	hoog
De	vorm:	 Op	basis	van	de	“Gulden	Snede”	verhouding
Consumentenprijs: €	575,00	incl.	21%	btw																	Zie pagina 56, 57
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Pro- ductover-zicht         Diversen - Iriscoop en Microscoop
Productoverzicht         Piramidevormen Productoverzicht                   Diversen - Bio-tensor

naam:   Bio-tensor kruiskop

Doelgebied:  Testen van protocollen
Materiaal:  Handgreep geslepen RVS met 2 vergulde eind-  
   stoppen
Nettoprijs:	 	 € 123,50 excl. 21% btw                    Zie pagina 58
Bijpassend	etui	netto	prijs:	 €   10,95 excl. 21% btw
Plexiglas standaard   
Netto	prijs:																																	€   27,75 excl. 21% btw  

Naam:   Bio-tensor testgarnituur 

Doelgebied:  Voor cliënt en tester
Materiaal:  2 gekleurde tastsnoeren met taster en 
   handgreep van geslepen RVS
Nettoprijs:	 	 € 38,40 excl. 21% btw                        Zie pagina 58

Naam:   Testdoos klein

Inhoud:   Bron 1-10, Orgaan 1-12, Cel 1-11, Q+ 1-11, 
   Q-1-9
Nettoprijs:	 	 € 54,00 excl. 21% btw                        Zie pagina 58

Naam:   Testdoos groot

Inhoud:   Echelon 1 en 2 exclusief de Meridianen
Nettoprijs:	 	 € 95,00 excl. 21% btw                        Zie pagina 58
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Productoverzicht        Diversen - Iriscoop en Microscoop 

138

Naam: Stereoiriscoop

Uitvoering: Stereoiriscoop 909.011 voorzien van koeling  
en posi� oneerleds, lensverlich� ng en 10 Wa�   
onderverlich� ng Maximale vergro� ng 40x

Prijs: € 1.125,00 excl. 21% btw

Naam: Iriscoop hoofdsteun

Uitvoering: Geëloxeerd Aluminium
Hoofdsteun H10 voorzien van hoogteafstelling

Prijs: € 850,00 excl. 21% btw

Naam:  Digitale camera (Dino - Lite)

Uitvoering: Dino - lite Digitale Camera met so� ware type  
30100 (niet voor Vista en Mac) met geel en  
wit licht

Prijs: € 499,00 excl. 21% btw

Naam: HD-Lite kleurencamera

Uitvoering:  Hoge defi ni� e HD1080p CMOS kleurenca 
mera: met HDMI en USB-2 interfaces

Typenummer: VC3031 
Kenmerken: HD 1080p kleurencamera; ADC 16 bits, kleu- 
   ren 24 bits; Stand-alone systyeem via PC;

HDMI 5.0 MP CMOS gevoelige sebsor; Real-
� me beelden direct op TV, monitor of beamer;
HDMI, USB-2 EN SD-geheugenkaart. 

Prijs: € 581,00 excl. btw

Naam:  Novex Microscoop  

Helderveld uitvoering: Trinoculaire microscoop met semiplan ob- 
    jec� even 4x, 10x, 40x en 100x 
Typenummer:  86619 Fasecontrastset PLPH S100x (€ 398,00)

                                                86041-sp Trinoculair B SMP4/10/S40 semiplan
     objec� even (€ 615,00).

Kenmerken:   WF 10x/18 mm oculairs • Trinoculair kop, Sieden-  
   topf type, 30°schuine tubes • De oogafstand is  

instelbaar tussen 48-76 mm. Trinoculaire model  
hee�  een dioptrie-instelling ±5 op de linker tubes  
•Naar binnen gekeerd revolver voor vier objec� e 
ven • S40x met verende va�  ng • Alle lenzen zijn
behandeld tegen schimmel en hebben een an� - 
refl ec� e coa� ng voor maximale lichtopbrengst
• Coaxiale, grove en fi jne aanpassingen met 200
mogelijkheden • Precisie 1 μm, 0.2 mm per rota 
� e •25x135mm tafel met 75 x 35 mm X-Y kruis-

   tafel en Vernierschaal • 20W halogeen verlich 

Prijs:  

� ng met verstelbarintensiteit. 110 en 230 V  
versie beschikbaar • Geleverd met netsnoer,  
sto� oes en 5ml olie immersie, in een schuim 
plas� c doos. 

€ 1013,00 excl. 21% btw
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Pro- ductover-zicht        Diversen - Iriscoop en Microscoop
Productoverzicht        Diversen - Iriscoop en Microscoop Productoverzicht    Microscoop

Naam:  Novex	Microscoop

Helderveld	uivoering:	 Trinoculaire	microscoop	met	semiplan
objecti	even	SMP	4/10/40/S100x

Typenummer 86.391-SP
Kenmerken:		 PLPH	S40x	&	S100x	olie	immersie	plan

fasecontrast	objecti	even	•	Tourett	e	met	fase-
	 	 	 ringen	voor	S40x	&	S100x	objecti	even	en

20W	halogeen	verlichti	ng	•	WF	10x/18	mm
oogstukken	•	Trinoculaire	kop,	Siedentopf
type,	30°	schuine	tubes	•	Afstand	tussen
pupillen	48-76	mm	•	Dioptrie	instelling:
5°op	het	linker	oogtubus	•	Naar	vier	zijden
draaibaar	revolver	op	kogellager	•	Semi
plan	4x,	10x	objecti	even	•	Plan	fasecontrast
S40x	en	S100x	objecti	ef	•	Alle	lenzen	zijn
behandeld	tegen	schimmel	en	hebben	een
anti	-refl	ecti	e	coati	ng	voor	maximale	lichtop	
brengst	•	Coaxiale,	grove	en	fi	jne	aanpassin	
gen	met	200	mogelijkheden	•	Precisie
1	μm,	0.2	mm	per	rotati	e	•	Totale	afstand
ongeveer	23	mm.	•	Fricti	on	aanpassing	•		
Normaal	125	x	135	mm	stage	met	75	x	35
mm	mechanische	stage	•	In	hoogte	verstel	
bare	Abbe	condensor	N.A.	1.25	met	40x	fase
ring	in	slider	•	Irisdiafragma	en	fi	lterhouder
• 20W	halogeen	verlichti	ng	met	instelbare
intensiteit	•	110	en	230V	versie	beschikbaar
• Geleverd	met	stroomkabel,	sto�	 ap	en	5	ml
olie	immersie	in	een	schuimplasti	c	doos.

Prijs:  €	1295,00	excl	21%	btw

Naam:  Novex	Microscoop

Donkerveld	uitvoering:		 Trinoculaire	microscoop,	IS.1153-EPL/DF.
Ledverlichti	ng	100x	iris

Prijs: 	€	1575,00	excl.	21%	btw

Naam:		 Novex	Microscoop

Donkerveld	uitvoering:		 iScope	trinoculaire	microscoop
Typenummer:	IS.1153-PLi/DFi	.

Kenmerken:	 EWF	10x/22mm	oculairs	•	Plan	PLi	4/10/
S40x	objecti	even	en	Super	Contrast
S100xIOS	olie	objecti	ef	met	irisdiafragma	•
Rackless	stage	•	3W	NeoLED™	Köhler	verlich	
ti	ng	•	Hartvormige	spiegel	•	olie	immersie		
condensor	met	5W	LED	verlichti	ng.

Prijs: 	€	2096,00	excl.	21%	btw

139
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Productoverzicht      Diversen -  Microscoop 

       

140

Naam:  CCC	kleurencamera	1/2

Uitvoering:		 CCC	kleurencamera	1/2	-	470/560	lijnen		
€	554,00	excl.	21%	btw

Toebehoren:		 DC.1324	C	Mountadapter	met	0.45x	objecti	ef
voor	standaard	23.2mm	tubes.
€	66,00	excl.	21%	btw

USB2	videocapture	adapter.	Min.	eis	Windows
2000.
€	89,00	excl.	21%	btw

Typenummer:	 	VC3032

Prijs:  €	709,00	excl.	21%	btw
.

Naam:  HD-Lite	kleurencamera

Uitvoering:	 Hoge	defi	niti	e	HD1080p	CMOS	kleurenca-	
	 	 	 mera:	met	HDMI	en	USB-2	interfaces
Typenummer:		 VC3031
Kenmerken:		 • HD	1080p	kleurencamera	•	ADC	16	bits,

kleuren	24	bits	•	Stand-alone	systeem	of	via
PC	•	HDMI	5.0	MP	CMOS	gevoelige	sensor	•
Realti	me	beelden	direct	op	TV,	monitor	of
beamer	•	HDMI,	USB-2	en	SD-	geheugenkaart.

Prijs:  €	581,00	excl.	21	%	btw

Naam: Hoge	defi	niti	e	HD1080p	CMOS	kleurencamera

Uitvoering	 Kleurencamera	met	HDMI	en	USB-2	interfaces.		
De	camera	kan	aangestuurd	door	een	compu	
ter worden gebruikt of als standalone systeem

Typenummer:		 VC3036
Kenmerken:		 HD-Ultra	camera	•	Kleur	HD	High	defi	niti	on

camera	met	hoge	snelheid	(60fps)	1080p	•	16bit		
grijze	weergave	•	36bit	kleuren	weergave	•		
1/2.8	inch	Sony	sensor	•	standaard	SD	card		
(incl.)	•	HDMI	en	USB-2	output.

Prijs:  €	1179,00	excl.	21%	btw

Naam:  Koff	er

Uitvoering:	
Prijs:  

uitvoering:		
Prijs:  

B	serie:	voor	Novex	B-series	microscoop
€	97,00	excl.	21%	btw

Voor	de	iScope	microscoop
€	127,00	excl.	21%	btw
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Productoverzicht      Diversen -  Microscoop Prijslijst 

ONTGIFTEN
Vita-Chlorofyl ®
Vita-Chlorofyl ®

Colongeen ® (caps. + 
olie) 
Colongeen ® (caps.)
Colongeen ® (olie)

Os-Tox
Tela-Tox
Endo-Tox
Neuro-Tox

SUPPLEREN
Androgeen
Gynogeen
Super-Magic
MagCal+
Vita-mine C
Vita-Totaal

SYSTEMEN
Systeem Regulator A 
Systeem Regulator B
Systeem Regulator C
Systeem Regulator L

THERAPEUTISCHE 
COSMETICA
Vita-Lotion
Vita-Lotion
Vita-Lotion
Vita-Crème
Vita-Crème
Vita-Crème
Vita-Wascrème
Vita-Wascrème
Vitakinésiszalf
Vitakinésiszalf

TEA-TREE
Tea-tree
Tea-tree
Tea-tree

BIO-RESONANTE
EQUIVALENTIES(B.R.E.)
B12-Corrector
Biokinésis
Cella
Cerebrella
Cerebrum
Citogeen
Citox
Coronair
Cosanogeen
Dormigeen
Eliminatio
Enzygeen
Focus
Functio Cerebrale
Fungi
Genera
Hormogeen 1
Hormogeen 2

Reiniging en renovatie (zware metalen)
Reiniging en renovatie (zware metalen)

Maag-darm

Maag-darm
Maag-darm

Harde weefsels
Zachte weefsels
Endocriene klieren 
Zenuwweefsels

Voedingssupplement (mannen/vrouwen)
Voedingssupplement (vrouwen)
Spier,  Zenuw,  Sport
Spier en Bot
Bescherming en afweer
Gewichtsbeheersing.Volledig plantaardig

Zenuwstelsel
Schimmel
Stofwisseling
Lymf, Lever, Long

Huid voor dag- en nachtgebruik
Huid voor dag- en nachtgebruik
Huid voor dag- en nachtgebruik
Huid voor dag- en nachtgebruik
Huid voor dag- en nachtgebruik
Huid voor dag- en nachtgebruik
Huidreiniging
Huidreiniging
Huidzalf
Huidzalf

Voor uitwendig gebruik
Voor uitwendig gebruik
Voor uitwendig gebruik

Intrinsieke factor vit.B12 opname
Weefselpermeabiliteit (opname)
Celorganellen
Hersenvlies en liquor, nutriëntenopname
Celmembraan hersencellen
Celmembraan en organellen
Celmetabolisme
Hart en Vaten 
Eicosanoïde stofwisseling
Slaapcentra
Micro-organismen
Enzymen  (algemeen)
Focale haarden 
Hersencelverkramping
Schimmel (exotisch)
Metafysisch (entiteiten)
Hypofyse/hypothalamus
Bijnieren, Pancreas

500 ml.
150 tabletten

100 caps. + 100 
ml. olie
100 caps.
100 ml. olie

60 ml.             
60 ml.
60 ml.
30 ml.

100 caps.
100 caps.
100 caps.
100 caps.
150 gram
600 gram

50 ml.
50 ml.
50 ml.
50 ml.

100 ml.
250 ml.
500 ml.
50 gram
100 ml.
500 ml.
100 ml.
500 ml.
100 ml.
250 ml.

10 ml.
20 ml.
50 ml.

100 caps.
100 caps.
100 caps.
100 caps.
100 caps.
100 caps.
100 caps.
100 caps.
100 caps.
100 caps.
100 caps.
100 caps. 
100 caps.
100 caps.
100 caps.
100 caps.
100 caps.
100 caps.

€ 32,50
€ 27,75

€ 44,50

€ 22,25
€ 29,25

€ 23,50
€ 23,50
€ 23,50
€ 26,75

€ 24,50
€ 24,25
€ 20,95
€ 18,50
€ 20,75
€ 35,75

€ 17,75
€ 17,75
€ 17,75
€ 17,75

€ 15,50
€ 31,50
€ 50,95
€ 13,75
€ 18,95
€ 65,95
€ 16,50
€ 55,95
€ 20,95
€ 43,75

€ 6,50
€ 11,50
€ 19,75

€ 22,70
€ 22,70
€ 22,70
€ 22,70
€ 22,70
€ 22,70
€ 22,70
€ 22,70
€ 22,70
€ 22,70
€ 22,70
€ 22,70
€ 22,70
€ 22,70
€ 22,70
€ 22,70
€ 22,70
€ 22,70

9%
9%

9%

9%
9%

9%
9%
9%
9%

9%
9%
9%
9%
9%
9%

9%
9%
9%
9%

21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%

21%
21%
21%

9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%

5-6
5-7

5-4

5-4a
5-4b

9-5
9-6
9-7
9-8

5-2
5-3
5-1
5-5
5-8
8-1

9-1
9-2
9-3
9-4

7-1
7-6
7-9
7-4
7-2
7-10
7-3
7-11
7-7
7-8

10-1
10-2
10-3

6-2
6-32
6-3
6-4
6-5
6-6
6-7
6-8
6-9
6-10
6-11
6-12
6-13
6-1
6-14
6-15
6-16
6-17

Product Omschrijving              Inhoud                 Adv. verk.  Btw tarief Art. code
incl. Btw 

             Prijslijst 
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Product Omschrijving Inhoud Adv. verk.    Btw tarief Art. code
              incl. Btw

Hormogenése
Immunogeen
Inflammatio
Kosmogenése
Matrix
Migreen
Myelogeen
Neuron
Organogeen
Osteogeen
Oxy-geen
Oxygenése
Prostageen
Protegeen
Protobolie
Psychogeen
Renogeen
Silicon
Splenogeen
Telagenése
T.N.F.
Traumex

SYNTHESES
Syntheses  1
Syntheses  2
Syntheses  3
Syntheses  4
Syntheses  5
Syntheses  6
Syntheses  7
Syntheses  8
Syntheses  9
Syntheses  10
Syntheses  11
Syntheses  12
Syntheses  13
Syntheses  14
Syntheses  15
Syntheses  16
Syntheses  17
Syntheses  18
Syntheses  19
Syntheses  20
Syntheses  21
Syntheses  22
Syntheses  23
Syntheses  24
Syntheses  25
Syntheses  26
Syntheses  27
Syntheses  28
Syntheses  29
Syntheses  30
Syntheses  31
Syntheses  32
Syntheses  33
Syntheses  34
Syntheses  35
Syntheses  36
Syntheses  37
Syntheses  38
Syntheses  39
Syntheses  40
Syntheses  41
Syntheses  42
Syntheses  43

Bijschildklieren/botstofwisseling
Weerstand
Mestcellen
Balans (mannelijk-vrouwelijk)
Mentalis, neurotransmitters
Epiphyse-melatonine
Myelineschede
Zenuwcellen
Inwendige organen
Botstofwisseling 
Vrije-radicalen 
Zuurstofstofwisseling
Prostaat 
Eiwitspiegel 
Eiwitstofwisseling
Psychische weerstand
Nieren 
Silicone (exonereren)
Milt
Weefsel 
Tumornecrose factor
Traumata

Micro-organismen
Weefsels
Kraakbeen en gewrichten
Gewrichten
Slijmbeurs
Bloedsuiker
Het binnenoor en de gehoorzenuw
Pijnlijke spieren door Salicylzuur
Stemmingen
Ligamenten (baarmoeder)
Zilverhuid
Jeugdpuistjes
Bekken
Hormonen en endocriene klieren
Durven
Groeihormoon
Flash
Schimmel
Celgroei
Bekkenfunctie
Horen
Immuun
Hart en Vaten
Pijpbeenderen en metafyse
Mucinosis follicularis
Cerebrale vochtholtes
Zenuweinden
Weefselgroei
Bindweefsel (Fibroblasten)
Straling
Meester knecht
Nieren
Ouderdom
Evenwichtorgaan
Nervus spinalis
Suppletie nutrica
Bothardheid
Zuur-base
Zenuwen
Piramidebaan
Degranulatie 
Bloedfunctieherstel
Inclusio

100 caps.
100 caps. 
100 caps.
100 caps.
100 caps.
100 caps.
100 caps.
100 caps.
100 caps. 
100 caps.
100 caps.
100 caps
100 caps.
100 caps.
100 caps.
100 caps.
100 caps.
100 caps.
100 caps. 
100 caps.
100 caps.
100 caps.

30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.

€ 22,70
€ 22,70
€ 22,70
€ 22,70
€ 22,70
€ 22,70
€ 22,70
€ 22,70
€ 22,70
€ 22,70
€ 22,70
€ 22,70
€ 22,70
€ 22,70
€ 22,70
€ 22,70
€ 22,70
€ 22,70
€ 22,70
€ 22,70
€ 22,70
€ 22,70

€ 32,90
€ 32.90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90

9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%

9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%

6-18
6-19
6-20
6-21
6-22
6-23
6-34
6-24
6-25
6-26
6-27
6-28
6-35
6-29
6-36
6-30
6-37
6-38
6-39
6-40
6-33
6-31

11-1
11-2
11-3
11-4
11-5
11-6
11-7
11-8
11-9
11-10
11-11
11-12
11-13
11-14
11-15
11-16
11-17
11-18
11-19
11-20
11-21
11-22
11-23
11-24
11-25
11-26
11-27
11-28
11-29
11-30
11-31
11-32
11-33
11-34
11-35
11-36
11-37
11-38
11-39
11-40
11-41
11-42
11-43

        Prijslijst 
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Syntheses  44
Syntheses  45
Syntheses  46
Syntheses  47
Syntheses  48
Syntheses  49
Syntheses  50
Syntheses  51
Syntheses  52
Syntheses  53
Syntheses  54
Syntheses  55
Syntheses  56
Syntheses  57
Syntheses  58
Syntheses  59
Syntheses  60
Syntheses  61
Syntheses  62
Syntheses  63
Syntheses  64 
Syntheses  65
Syntheses  66
Syntheses  67
Syntheses  68
Syntheses  69
Syntheses  70
Syntheses  71
Syntheses  72
Syntheses  73
Syntheses  74
Syntheses  75
Syntheses  76
Syntheses  77
Syntheses  78
Syntheses  79
Syntheses  80
Syntheses  81
Syntheses  82
Syntheses  83
Syntheses  84
Syntheses  85
Syntheses  86
Syntheses  87
Syntheses  88
Syntheses  89
Syntheses  90
Syntheses  91
Syntheses  92
Syntheses  93
Syntheses  94
Syntheses  95
Syntheses  96
Syntheses  97
Syntheses  98
Syntheses  99
Syntheses  100
Syntheses  101
Syntheses  102
Syntheses  103
Syntheses  104
Syntheses  105
Syntheses  106
Syntheses  107
Syntheses  108
Syntheses  109

Lichen
Slapen
Complexe situaties
Melaninefunctie
Metabole functies
Longen
Twee-eenheid
Hereditair
Neurotransmitters
Kaakwortel
Energetische lichamen
Bloedsuikerspiegel
Keel - neus - oor
Vochtholtes
Schildklier
Psyche
Bronchi
Cognitie
Gewichtsbeheersing
Pneu
Kindsdrift
Defaecatio
Primaire zenuwen
Deflatore Chronicus
Emotio subcognitia
Functiokinética
Enzymen 
Longblaasjes
Kosmos - communicatie
Nociceptoren - Pijncellen
IQ
Overgang
Uraatkristallen
Re-integratie
Re-existentie
Biogene-aminen: histamine, tyramine, serotonine
Venae
Oculus
Wilsherstel
Oren
Energie
Spieren
Mammae
Hersencelmetabolie
Luxatie
Hemopyrrol
Osmose
Negatie
Modulatie
Methyl Mercury
Albumine 
Mesenchym (emboyonaalweefsel)
Tumere
Reset
Virus
Bacteriën
Centraal zenuwstelsel
Parasieten
Hersenstam
Linker hersenhelft
Rechter hersenhelft
Synchroniseren van hersenhelften
Celdéprogrammeren
α alpha bewustzijn
θ theta bewustzijn
α-Ω alpha-omega bewustzijn

30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.

€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90

9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%

11-44
11-45
11-46
11-47
11-48
11-49
11-50
11-51
11-52
11-53
11-54
11-55
11-56
11-57
11-58
11-59
11-60
11-61
11-62
11-63
11-64
11-65
11-66
11-67
11-68
11-69
11-70
11-71
11-72
11-73
11-74
11-75
11-76
11-77
11-78
11-79
11-80
11-81
11-82
11-83
11-84
11-85
11-86
11-87
11-88
11-89
11-90
11-91
11-92
11-93
11-94
11-95
11-96
11-97
11-98
11-99
11-100
11-101
11-102
11-103
11-104
11-105
11-106
11-107
11-108
11-109

Product Omschrijving              Inhoud                 Adv. verk.  Btw tarief Art. code
incl. Btw 

Prijslijst              Prijslijst 
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Product Omschrijving Inhoud          Adv. verk.    Btw tarief Art. code
              incl. Btw

MERIDIANEN
Meridiaan Lo. 
Meridiaan Di. 
Meridiaan Ma. 
Meridiaan M.P. 
Meridiaan Ha. 
Meridiaan Du. 
Meridiaan Bl. 
Meridiaan Ni. 
Meridiaan Kri. 
Meridiaan 3V. 
Meridiaan Ga. 
Meridiaan Le. 
Meridiaan T.M. 
Meridiaan J.M. 

CORPUS ENERGETICUS
Corpus Energeticus

SEGMENTEN
Segment  1
Segment  2
Segment  3
Segment  4
Segment  5 
Segment  6
Segment  7
Segment  8
Segment  9
Segment 10
Segment 11
Segment 12
Segment 13
Segment 14
Segment 15
Segment 16
Segment 17 
Segment 18 

TRANSCRIPTIE  
Transcriptie  1
Transcriptie  2
Transcriptie  3
Transcriptie  4
Transcriptie  5
Transcriptie  6
Transcriptie  7
Transcriptie  8
Transcriptie  9
Transcriptie 10

BRONNEN
Bron 1
Bron 2
Bron 3
Bron 4
Bron 5
Bron 6
Bron 7 
Bron 8
Bron 9 
Bron 10
Bron 4(11)
Bron 9(12)

Longmeridiaan
Dikke-darm-meridiaan
Maagmeridiaan
Milt-pancreas-meridiaan
Hartmeridiaan
Dunne-darm-meridiaan
Blaasmeridiaan
Niermeridiaan
Kringloopmeridiaan (Pericardium)
Drievoudige-verwarmer-meridiaan (Sanjiao)
Galblaasmeridiaan
Levermeridiaan 
Gouverneurmeridiaan (Du Mai)
Conceptiemeridiaan (Ren Mai)

Aurabeschermer & hersteller (draagbuisje)

Chakra’s energie
Zenuwstelsel
Psyche-emotioneel
Endocrien
Spijsvertering
Stofwisseling
Luchtwegen
Hart en Vaten 
Inwendige organen
Urogenitaal
Lymfatisch systeem
Skelet
Weefsels en Cellen
Hormonen, Eiwitten en Enzymen
Bloed
Zintuigen
Weerstand
Stressoren

DNA-RNA Bewustzijnsniveau
DNA-RNA Orgaanniveau
DNA-RNA Celniveau
DNA-RNA Quant+niveau
DNA-RNA Quant-niveau
Miitochondrium DNA-RNA Bewustzijnsniveau
Mitochondrium DNA-RNA Orgaanniveau
Mitochondrium DNA-RNA Celniveau
Mitochondrium DNA-RNA Quant + niveau
Mitochondrium DNA-RNA Quant - niveau

DNA
Psychische energie
Onderbewuste energie
Alter ego
Existentiële energie
Ego  
Bewustzijnsenergie
Fysieke energie
Metafysische energie
Materia Mater
Koppeling
Grondbelasting

30 ml. 
30 ml. 
30 ml. 
30 ml. 
30 ml. 
30 ml.
30 ml. 
30 ml. 
30 ml. 
30 ml. 
30 ml. 
30 ml.
30 ml.
30 ml.

30 ml.

30 ml.
30 ml.
30 ml. 
30 ml. 
30 ml. 
30 ml. 
30 ml. 
30 ml. 
30 ml.
30 ml. 
30 ml. 
30 ml. 
30 ml. 
30 ml. 
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.

30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.

30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml. 
30 ml. 
30 ml. 
30 ml. 
30 ml. 
30 ml. 
30 ml.

€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90

€ 3,90

€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90

€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90

€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90

9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%

21%

9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%

9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%

9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%

3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6
3-7
3-8
3-9
3-10
3-11
3-12
3-13
3-14

11-200

18-1
18-2
18-3
18-4
18-5
18-6
18-7
18-8
18-9
18-10
18-11
18-12
18-13
18-14
18-15
18-16
18-17
18-18

17-1
17-2
17-3
17-4
17-5
17-6
17-7
17-8
17-9
17-10

12-1
12-2
12-3
12-4
12-5
12-6
12-7
12-8
12-9
12-10
12-4
12-9

        Prijslijst 
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Product Omschrijving              Inhoud                 Adv. verk.  Btw tarief Art. code
incl. Btw 

ORGAANNIVEAU
Orgaan 1
Orgaan 2
Orgaan 3
Orgaan 4
Orgaan 5
Orgaan 6
Orgaan 7
Orgaan 8
Orgaan 9
Orgaan 10
Orgaan 11
Orgaan 12

CELNIVEAU
Cel 1
Cel 3
Cel 4
Cel 6
Cel 7
Cel 8
Cel 9
Cel 10
Cel 11

QUANT+ NIVEAU
Quant+ 1
Quant+ 3
Quant+ 4
Quant+ 5
Quant+ 6
Quant+ 8
Quant+ 9
Quant+10
Quant+11

QUANT– NIVEAU
Quant- 1
Quant- 2
Quant- 3
Quant- 4
Quant- 5
Quant- 6
Quant- 8
Quant- 9

ELEMENTEN
Hout 
Vuur
Aarde
Metaal 
Water

SUB- ATOMAIR
Atom 1
Atom 2
Atom 3

PANACEA 
Panacea 1
Panacea 2
Panacea 3
Panacea 4
Panacea 5
Panacea 6 
Panacea 7 
Panacea 8

DNA
Psychische energie
Onderbewuste energie
Alter ego
Existentiële energie
Ego
Bewustzijnsenergie
Fysieke energie
Metafysische energie
Materia Mater
Koppeling
Grondbelasting

DNA
Onderbewuste energie
Alter ego
Ego
Bewustzijnsenergie
Fysieke energie
Metafysische energie
Materia Mater
Koppeling

DNA
Onderbewuste energie
Alter ego
Existentiële energie
Ego
Fysieke energie
Metafysische energie
Materia Mater
Koppeling

DNA
Psychische energie
Onderbewuste energie
Alter ego
Existentiële energie
Ego
Fysieke energie
Metafysische energie

Element Hout
Element Vuur
Element Aarde
Element Metaal
Element Water 

Fysiek
Psyche/emotioneel
Basiswerking bewustzijn

Traumata
Basis Bioregulatie Systeem
Ego bewustzijn
-0- Punt bewustzijn
-0- Balans
Dimensies
Endogene straling
Vasomotie

€ 32,90 
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90

€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90

€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90

€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90

€ 22,50
€ 22,50
€ 22,50
€ 22,50
€ 22,50

€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90

€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90

9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%

9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%

9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%

9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%

9%
9%
9%
9%
9%

9%
9%
9%

9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%

16-1
16-2
16-3
16-4
16-5
16-6
16-7
16-8
16-9
16-10
16-11
16-12

13-1
13-3
13-4
13-6
13-7
13-8
13-9
13-10
13-11

14-1
14-3
14-4
14-5
14-6
14-8
14-9
14-10
14-11

15-1
15-2
15-3
15-4
15-5
15-6
15-8
15-9

19-1
19-2
19-4
19-3
19-5

19-6
19-7
19-8

4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6
4-7
4-8

30 ml. 
30 ml. 
30 ml. 
30 ml. 
30 ml. 
30 ml. 
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.

30 ml, 
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.

30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml. 
30 ml. 
30 ml. 
30 ml. 
30 ml.
30 ml. 

30 ml. 
30 ml.
30 ml. 
30 ml. 
30 ml. 
30 ml. 
30 ml. 
30 ml.

20 ml. 
20 ml. 
20 ml. 
20 ml. 
20.ml.

30 ml.
30 ml.
30 ml.

30 ml.
30 ml. 
30 ml. 
30 ml. 
30 ml.
30 ml. 
30 ml. 
30 ml. 

Prijslijst              Prijslijst 
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Product Omschrijving Inhoud          Adv. verk.    Btw tarief Art. code
              incl. Btw

Zelfherstellend vermogen
Asymptoot 
Complexmiddel
Conceptie 
Prenataal
Natalis
Conceptie en Prenataal 
Conceptie, Prenataal en Natalis
Natalis-complex
Complex Integraal Conceptie

Bio-Fysica

Hersenvliezen
Ventrikels
Witte en grijze stof
Telencephalon
Diencephalon
Mesencephalon
Meylencephalon
Cerebellum vezels
Cerebellum cellen
Pons
Truncus cerebri
Medulla oblongata
Extra piramidaal
Piramidaal
Medula spinalis grijs
Medula spinalis wit
Thalamus
Hypothalamium
Limbisch systeem
Islands of Calleja
Cortex cerebri Neocortex
Cortex cerebri Allocortex
Cortex cerebelli
Frontale cortex
Pariëtale cortex
Occipitale cortex
Temporale cortex
Insulaire cortex
Cortex cingularis anterior
Cingulate gyrus
Corpus geniculatum
Laterale kernen
Thalamus kernen
Subthalamaticus
Lateraal geniculaire kern
Nucleus reticularis -intralaminares
Corpus striatum
Substantia nigra
Pedunculus cerebri
Nucleus accumbens
Oxytocine
Vasopressine
Dopamine
Noradrenaline
Ghreline
Serotonine
Acetylcholine
Palmitoylethanolamide
Nucleus supraschasmaticus 
Neurogenesis

30 ml. 
30 ml. 
30 ml. 
30 ml.
30 ml. 
30 ml. 
30 ml. 
30 ml. 
30 ml. 
30 ml.

30 ml.

30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.

€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90

€ 32,90

€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90

9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%

9%

9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%

4-9
4-10
4-11
4-12
4-13
4-14
4-15
4-16
4-17
4-18

22-1

23-1
23-2
23-3
23-4
23-5
23-9
24-7
24-8
23-9
23-10
23-11
23-12
23-13
23-14
23-15
23-16
23-17
23-18
23-19
23-20
23-21
23-22
23-23
23-24
23-25
23-26
23-27
23-28
23-29
23-30
23-31
23-32
23-33
23-34
23-35
23-36
23-37
23-38
23-39
23-40
23-41
23-42
23-43
23-44
23-45
23-46
23-47
23-48
23-49
23-50

Panacea 9 
Panacea 10 
Panacea 11
Panacea 12
Panacea 13
Panacea 14
Panacea 15 
Panacea 16
Panacea 17
Panacea 18 

PANACEE
Panacee

Centraal Zenuwstel CZS
Czs 1
Czs 2
Czs 3
Czs 4
Czs 5
Czs 6
Czs 7
Czs 8
Czs 9
Czs 10
Czs 11
Czs 12
Czs 13
Czs 14
Czs 15
Czs 16
Czs 17
Czs 18
Czs 19
Czs 20
Czs 21
Czs 22
Czs 23
Czs 24
Czs 25
Czs 26
Czs 27
Czs 28
Czs 29
Czs 30
Czs 31
Czs 32
Czs 33
Czs 34
Czs 35
Czs 36
Czs 37
Czs 38
Czs 39
Czs 40
Czs 41
Czs 42
Czs 43
Czs 44
Czs 45
Czs 46
Czs 47
Czs 48
Czs 49
Czs 50

        Prijslijst 
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Product Omschrijving              Inhoud                 Adv. verk.  Btw tarief Art. code
incl. Btw 

CHAOS
Chaos 1
Chaos 2
Chaos 3
Chaos 4
Chaos 5
Chaos 6
Chaos 7
Chaos 8
Chaos 9
Chaos 10
Chaos 11 
Chaos 12
Chaos 13
Chaos 14
Chaos 15
Chaos 16
Chaos 17
Chaos 18
Chaos 19
Chaos 20
Chaos 21
Chaos 22
Chaos 23
Chaos 24
Chaos 25 
Chaos 26
Chaos 27
Chaos 28
Chaos 29
Chaos 30
Chaos 31
Chaos 32
Chaos 33
Chaos 34
Chaos 35
Chaos 36
Chaos 37
Chaos 38
Chaos 39 
Chaos 40
Chaos 41
Chaos 42
Chaos 43
Chaos 44
Chaos 45
Chaos 46
Chaos 47
Chaos 48
Chaos 49
Chaos 50
Chaos 51
Chaos 52
Chaos 53 
Chaos 54
Chaos 55
Chaos 56
Chaos 57

EIWITSYNTHESES
Eiwitsynthese 1
Eiwitsynthese 2
Eiwitsynthese 3
Eiwitsynthese 4
Eiwitsynthese 5
Eiwitsynthese 6

Immuunglobulines
Myeline
Cholesterol
Lezen en rekenen
Pijn
Bloeddruk
Gewrichten
Ademhalingscentrum
Gewichtsbeheersing
Herpes
Purkinjecellen
Natrium-Kaliumpomp
B12 traject
Melanine
Archaea
Ureum-Citroenzuurcyclus
Zenuwstelsel
Erytrocyten
Manische depressie
Zien
Glucose ionen
Apoptose
Enterohepatische cyclus
Telomeren
Epifyse
Synaps Transmissie
Arousal
Receptoren
Akoestiek
Integratie
Pancreas
Spataderen
Ontstekingen
Oren
Celmembraan
Bijnieren
Status Natura
Trias
Hartwerking
Vaatwerking
Deoxygalzuur/Taurogalzuur
Signaaltransductie
Vochtcirculatie
Adem en Luchtwegen
Schildklier emotioneel
Interneuronen
Kybernetica
Control regio or “d-Loop”
Circadiaan
Acetylcholine
Tissue-transglutaminase enzym
Bindweefsel
Cortisol
Efferent motorische zenuwen 
Oestrogeendominantie
Atlas-Draaier
Celademhaling

Deletie DNA 
Duplicatie DNA 
Inversie DNA 
Insertie DNA 
Translocatie DNA 
Trisomie DNA 

30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.

30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.

€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90

€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90

9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9% 
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%

9%
9%
9%
9%
9%
9%

24-1
24-2
24-3
24-4
24-5
24-6
24-7
24-8
24-9
24-10
24-11
24-12
24-13
24-14
24-15
24-16
24-17
24-18
24-19
24-20
24-21
24-22
24-23
24-24
24-25
24-26
24-27
24-28
24-29
24-30
24-31
24-32
24-33
24-34
24-35
24-36
24-37
24-38
24-39
24-40
24-41
24-42
24-43
24-44
24-45
24-46
24-47
24-48
24-49
24-50
24-51
24-52
24-53
24-54
24-55
24-56
24-57

25-1
25-2
25-3
25-4
25-5
25-6

Prijslijst              Prijslijst 
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Product Omschrijving Inhoud          Adv. verk.    Btw tarief Art. code
              incl. Btw

Eiwitsynthese 7
Eiwitsynthese 8
Eiwitsynthese 9
Eiwitsynthese 10
Eiwitsynthese 11
Eiwitsynthese 12
Eiwitsynthese 13
Eiwitsynthese 14
Eiwitsynthese 15
Eiwitsynthese 16
Eiwitsynthese 17
Eiwitsynthese 18
Eiwitsynthese 19
Eiwitsynthese 20
Eiwitsynthese 21
Eiwitsynthese 22
Eiwitsynthese 23
Eiwitsynthese 24
Eiwitsynthese 25
Eiwitsynthese 26
Eiwitsynthese 27
Eiwitsynthese 28
Eiwitsynthese 29
Eiwitsynthese 30
Eiwitsynthese 31
Eiwitsynthese 32

PIRAMIDEVORMEN
Picomide®
Beschermt: Cel- en 
Quantenstructuur 
tegen elektrostress

Archeion® A
Beschermt: Cel- en 
Quantenstructuur 
tegen elektrostress

Archeion® B
Beschermt: Cel- en 
Quantenstructuur 
tegen elektrostress

Archeion® C
Beschermt: Cel- en 
Quantenstructuur 
tegen pulserende 
straling

Illuminator® Lotus
Beschermt: Cel- en 
Quantenstructuur 
tegen pulserende 
straling

Xenomide®
Beschermt: Cel- en 
Quantenstructuur 
tegen pulserende 
straling

Partiële Trisomie DNA
Mozaïk Trisomie DNA
Marker Trisomie DNA
Monosomie DNA
Partiële Monosomie DNA
Deletie RNA
Duplicatie RNA
Inversie RNA
Insertie RNA
Translocatie RNA
Trisomie RNA
Partiële Trisomie RNA
Mozaïk Trisomie RNA.
Marker Trisomie RNA
Monosomie RNA
Partiële Monosomie RNA
Deletie Mitochrondriaal DNA
Inversie Mitochrondriaal DNA
Translocatie Mitochrondriaal DNA
Monosomie Mitochrondriaal DNA
Partiële Monosomie Mitochrondriaal DNA
Deletie Mitochrondriaal RNA
Inversie Mitochrondriaal RNA
Translocatie Mitochrondriaal RNA
Monosomie Mitochrondriaal RNA
Partiële Monosomie Mitochrondriaal RNA

Actieradius onbelast ca. 6X6 meter 
Werking: balans, -0- punt katalyse, statische energie
Uitvoering: Verguld en vernikkeld, RVS 2 mm. 
Afmeting: 7,5x7,5x6 cm. 

Actieradius onbelast ca. 75 meter N-Z, 37 meter O-W 
(diameter 150 meter) 
Werking: sederend, -0- punt katalyse, statische enerigie 
Uitvoering: Vernikkeld, RVS, 1,5 mm op houten voet, 
bergkristal 3 cm. 
Afmeting: 15x15x15 cm. 

Actieradius onbelast 175 meter N-Z en 87 meter O-W 
(diameter 350 meter) 
Werking: activerend, -0- punt katalyse, statische energie
Uitvoering: Verguld, RVS, 1,5 mm op plexiglas voet, berg-
kristal 3 cm. 
Afmeting:  15x15x15 cm. 

Actieradius onbelast: 900 meter N-Z en 450
meter OW (diameter 1800 meter)
Werking: balans, -0-punt katalyse + piëzoelektrisch
effekt, dynamische energie
Uitvoering: Verguld en vernikkeld, RVS 1,5 mm op Delrin 
voet (wit) bergkristal 3 cm.
Afmeting: 15x15x17 cm.

Werkingsdiameter: 280 meter.
Werking: balans, -0- punt katalyse + piëzoelektrisch
effect, dynamische energie.
Uitvoering: Delrin, bergkristal 6 cm.
Afmeting: ø12cm x 22cm hoog.

Actieradius onbelast: 5000 meter N-Z en
2500 meter O-W (diameter 10.000 meter)
Werking: balans, -0- punt katalyse + piëzoelectrisch
effect, dynamische energie
Uitvoering: Verguld en vernikkeld, RVS 2,5 mm op Delrin 
voet bergkristal 6 cm. Afmeting: 25x25x26 cm.

30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.
30 ml.

€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90
€ 32,90

€ 75,00

€ 205,00

€ 340,00

€ 425,00

€ 575,00

€ 1.750,00

9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%

21%

21%

21%

21%

21%

21%

25-7
25-8
25-9
25-10
25-11
25-12
25-13
25-14
25-15
25-16
25-17
25-18
25-19
25-20
25-21
25-22
25-23
25-24
25-25
25-26
25-27
25-28
25-29
25-30
25-31
25-32

41-3

41-1

41-2

41-7

41-6

41-0

        Prijslijst 
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Prijslijst 

Product              Inhoud                 Adv. verk.  Btw tarief Art. code
excl. Btw 

BIO-TENSOR
Bio-tensor
Standaard voor 
Biotensor
Testgarnituur
Etui voor Bio-tensor

TESTDOZEN
Houten testdoos Trias

Houten testdoos

IRISCOOP
Hoofdsteun

Stereoiriscoop

HD-Lite kleurencamera

Dino Lite Camera

MICROSCOPEN
Novex - Helderveld +
fasecontrast

Novex Microscoop
Trinoculair - Helderveld
+ fasecontrast

HD-Lite kleurencamera

Novex Microscoop
Donkerveld

CCC kleurencamera

iScope Microscoop -
Donkerveld

Kleurencamera hoge
definitie

Koffer

Koffer

Omschrijving

Bio-tensor met vergulde kruiskop
Plexiglas

Voor cliënt en tester, inclusief 2 snoeren
Wit

Bron 1-10, orgaan 1-12, Cel 1-11,
Quant+ 1-11, Quant – 1-9
Alle producten van Echelon 1 en 2 exclusief
de Meridianen.

Hoofdsteun H.10 voorzien van hoogteafstelling

Stereoiriscoop 909.011 voorzien van koeling
en positioneerleds, lensverlichting en 10 Watt 
onderverlichting Maximale vergroting 40x

Met HDMI en USB-2 interfaces. Realtime 
beelden direct op TV, monitor of beamer. 
Typenummer: VC3031

Digitale Camera met software 30100 (niet
voor Vista en Mac) met geel en wit licht

Trinoculaire microscoop met semiplan objectieven 
4x, 10x, 40x en 100x. Typenummers:
86619 Fasecontrastset PLPH S100x (€ 398,00)
• 86041-sp Trinoculair B SMP4/10/S40 semiplan
objectieven (€ 615,00).

Trinoculaire microscoop met semiplan objectieven 
SMP 4x en 10x en plan fase objectieven PLPH 40x 
en S100x
Typenummer: 86.391-SP

Met HDMI en USB-2 interfaces. Realtime
beelden direct op TV, monitor of beamer. 
Typenummer: VC3031

Trinoculaire microscoop. Ledverlichting 100x
iris. Typenummer: IS.1153-EPL/DF

1/2 - 470/560 lijnen
Mountadapter met 0,45x objectief voor standaarrd 
23.2 tubes. 
USB2 videocapture adapter. Min. eis Windows 2000 
Typenummer VC3032

iScope trinoculaire microscoop. Ledverlichting 100x 
iris. Typenummer: IS.1153-PLi/Dfi.

HDMI en USB-2 interfaces. HD1080p CMOS. 
Realtime beelden direct op TV, monitor of beamer. 
Typenummer: VC3036

voor Novex B-serie microscoop

Voor de iScope microscoop

€ 123,50
€ 27,75

€ 38,40
€ 10,95

€ 54,00

€ 95,00

€ 850,00

€ 1.125,00

€ 581,00

€ 499,00

€ 1013,00

€ 1.295,00

€ 581,00

€ 1.575,00

€ 554,00
€ 66,00

€ 89,00

€ 2.096,00

€ 1.179,00

€ 97,00

€ 127,00

21%
21%

21%
21%

21%

21%

21%

21%

21%

21%

21%

21%

21%

21%

21%
21%

21%

21%

21%

21%

21%

40-1
40-6

40-2
40-3

40-7

40-4

42-1

42-2

42-9

42-3

42-8

42-25

42-9

42-16

42-17
42-18

42-19

42-21

42-23

42-11

42-22

             Prijslijst 
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Erkenning

Vita Producten B.V. heeft  de erkenning van 
het IGEF LTD (Internati onale Gesellschaft  
für Elektrosmog-Forschung). Hierdoor
heeft  zij het recht tot het dragen van het
Prüfsiegel van het IGEF. 
Dit recht is verkregen op grond van gede-
gen wetenschappelijk onderzoek naar het 
eff ect van blootstelling van belaste perso-
nen aan de Xenomide, een piramidevorm 
werkend volgens het -0- punt principe, en 
verwierf in het wetenschappelijk oordeel 
van de onderzoekers het predicaat ‘Sig-
nifi cante verbetering in zeer korte ti jd’. In 
een 54 pagina’s dik rapport dat voorziet in 
nauwkeurig genoteerde meetresultaten bij 
11 vrouwelijke personen en 11 mannelijke 
personen tussen de 37 en 76 jaar met 
erkend gediagnosti seerde klachten voort-
komend uit- of versterkt door EMF
(pulsvelden) worden alle onderzoeksresul-
taten nauwkeurig in grafi eken getoond. Zie 
verder www.vitaproducten.nl vervolgens 
Stralingspreventi e door Xenomide.

      Zer� fi kat
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Aantekeningen
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Colofon
Producten	Werkboek	is	een	uitgave
van	Vita	Producten	B.V.,	Zeewolde	

Tekst
Vita	Producten	B.V.

Opmaak	en	realisati	e
Steijger	Communicati	ons	B.V.,	Zeewolde

Fotografi	e
Vita	Producten	B.V.	
Foto	René	Tuinte	BV,	Zeewolde

Adresgegevens
Vita	Producten	B.V.
Gildenveld	49-53
3892	DD	Zeewolde
Tel:	0031	(0)	36	5224950
Fax:	0031	(0)36	5234426
Web:	www.vitaproducten.nl
E-mail:	info@vitaproducten.nl

VITA




