
NES Health BV

Email: nes@neshealth.com
www.neshealth.com

NES Health en de producten van dit bedrijf beweren niet dat ze ziektes 
diagnosticeren, genezen, voorkomen of behandelen. Als u een medisch(e) 
aandoening of probleem heeft, neem dan contact op met een gekwalificeerde 
arts en/of zorgverlener. De diensten en producten van NES zijn niet geëvalueerd 
door een overheidsinstelling of regelgevende instantie.

NES Feel Good 
Infoceuticals

Vraag uw NES therapeut voor meer informatie 
of bezoek de website www.neshealth.com

SHARE THE GOOD FEELING

We introduceren kleine flesjes met ‘energetisch 
welzijn’ die u zo met u mee kunt nemen. Dit is uw gids 
naar de positieve resultaten die NES Infoceuticals tot 
stand kunnen brengen door het energetisch systeem 
van uw lichaam te herstellen.

Gefeliciteerd met uw keuze voor één van de meest 
natuurlijke manieren om een goede gezondheid te 
bereiken.

Deel uw NES ervaringen met familie en vrienden. Zij 
zullen de positieve energie waarderen!

Wat zijn Infoceuticals?

NES Infoceuticals vertegenwoordigen een grote sprong 
voorwaarts in het bereiken van een optimaal welzijn. Het 
zijn vloeibare energetische remedies met ge-inprente 
bio-informatie. Infoceuticals corrigeren verstoringen en 
blokkades in uw energetisch systeem vanuit de basis en 
herstellen uw fysiek- en emotioneel welbevinden. 

De ‘druppels’  helpen om de energiestromen in het lichaam 
terug in haar perfecte, natuurlijke staat,  te brengen, 
waardoor het aangeboren zelfgenezende vermogen kan 
doen waar het voor bedoeld is. Het vermogen van het 
lichaam om zichzelf te genezen is een wonder van de 
natuur. NES producten ondersteunen dit wonder door de 
zelfgenezende systemen van het lichaam te activeren.

Infoceuticals zijn veilig, effectief en eenvoudig in gebruik.

NES Feel Good Infoceuticals zijn een speciale reeks 
van Infoceuticals ontwikkelt voor ‘symptoom-
gebaseerd’ thuis gebruik al dan niet in samenwerking 
met het NES Total WellNES Systeem.

NES Feel Good Infoceuticals

Uw Persoonlijke 
Energetische EHBO doos
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Het innemen van NES Feel Good 
Infoceuticals
 
De NES Feel Good Infoceuticals 
zijn veilig in gebruik en effectief in 
het herstellen van de balans in het 
lichaamsveld.

Voeg naar gewenst effect 9, 15 of 
28 druppels toe aan een glas water 
en drink dit op. 

De NES Feel Good Infoceuticals 
kunt u innemen met de 
maaltijden en kan naast 
andere voedingssupplementen, 
medicijnen, homeopatische 
middelen en kruiden worden 
gebruikt. De druppels kunnen ook 
direct op de huid rondom een 
pijnlijk gebied worden gebruikt.

NES Feel Good Infoceuticals - Activeer uw Zelfgenezend Vermogen

Chill 
Deze Infoceutical heeft een kalmerend effect op de mentale 
toestand doordat het bio-energetisch systeem wordt 
ondersteund bij het verwerken van een overbelastingting 
door emotionele- en sensorische stress. Deze Infoceutical 
is uitermate werkzaam bij persoonlijk disfunctioneren ten 
gevolge van constante stress.

Cold Flu Immunity (CFI)
Versneld het aangeboren zelfherstellend vermogen van 
het lichaam bij verkoudheid en griepsymptomen. Geeft 
verlichting bij vermoeidheid, bevordert drainage en stemt 
de functies van cellen opnieuw af. Ondersteunt de long 
en dikke darm meridiaan. Gebruik in combinatie met ESR 
versterkt het effect van deze Infoceutical.

Electromagnetic Field (EMF)
Ondersteunt bij het corrigeren van energetische onbalans 
als gevolg van blootstelling aan electromagnetische 
straling (computer, mobiele telefoon, WiFi, etc.). Deze 
onbalans kan zich uiten in slechte concentratie, hoofdpijn, 
hartritmestoornissen, variaties in bloeddruk of een uitgeput 
immuunsysteem. Verbeterd het vermogen om schadelijke 
electromagnetische straling af te weren. De Infoceutical 
kan plaatselijk worden gebruikt op handen, hals of andere 
lichaamsdelen die blootgesteld worden aan straling.

Emotional Stress Release (ESR)
Dit is geen kalmerend- of stimulerend middel, maar het 
ondersteund het vermogen van je lichaamveld in het 
loslaten van emotionele stress. Het werkt kalmerend op 
het spijsverteringsstelsel en bevordert de opname van 
voedingsstoffen. Deze Infoceutical mag plaatselijk worden 
gebruikt over gebieden met fysiek trauma.

Fat Metabolism
Normaliseert (energetisch) de leverfunctie en diverse 
hormoonactiviteiten met als doel een normaal functionerend 
vetmetabolisme. Ondersteunt tevens het zenuwstelsel en 
reguleert de eetlust. Deze Infoceutical is geen eetlustremmer.

Love
Bevordert het gevoel van eenheid en onvoorwaardelijke 
liefde voor jezelf en iedereen om je heen. Ondersteunt 
persoonlijke transformatie en zuivert het kruinchakra.

Heart Driver
Ondersteunt het hart veld dat geassocieerd wordt met 
besluitvormingsprocessen, mentale helderheid en integratie, 
identiteit en zelfvertrouwen. Het kan ook helpen bij het 
reguleren van emoties en kan een positief effect hebben op 
huidtint en uiterlijk.

Heart Imprinter
Versterkt het energetisch vermogen van het hart veld  
om informatie te imprinten van het zenuwstelsel naar de 
bloedsomloop. Kan de hoofd-hart verbinding helpen te 
herstellen en bevordert mentale helderheid en positieve 
emoties.

Female 
Helpt door ondersteuning van de vrouwelijke endocriene 
functies om sociale vermogens, aantrekkelijkheid, sexuele 
prestaties en charisma te verbeteren. Bevordert tevens het 
zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, sociale warmte en 
het algemeen gevoel van welzijn.

Male 
Helpt door ondersteuning van de mannelijke endocriene 
functies om sociale vermogens, aantrekkelijkheid, sexuele 
prestaties en charisma te verbeteren. Bevordert tevens het 
zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, sociale warmte en 
het algemeen gevoel van welzijn.

Rejuvenation 
Ondersteunt het lichaam energetisch met het herstel na 
sporten, zware lichamelijke inspanningen, fysiek letsel of 
trauma. Regenereert beschadigd weefsel, bevorderd 
spierherstel en spierspanning en verlicht spierpijn, zwellingen 
en trauma’s. Kan plaatselijk op gebieden van het letsel 
worden gebruikt.

Muscle Driver
Ondersteunt bij het energetisch verwijderen van metabole 
afvalstoffen die in de spieren worden opgeslagen waardoor 
flexibiliteit, mobiliteit en spierkracht hersteld worden. 
Verbetering van het Spier veld bevordert onafhankelijkheid 
en ondersteunt het vermogen om dromen en wensen te 
verwezenlijken. dromen en wensen. Het kan gebeuren dat 
u lichte spierpijn ervaart tijdens de eerste dagen van het 
gebruik van deze Infoceutical, dat is volkomen normaal.

Peace 
Bevordert een kalme mentale staat, mentale helderheid en 
eerlijkheid naar zichzelf. Verbetert de hoofd-hart verbinding 
waardoor conflicten tussen emotie en logisch denken 
opgelost worden, evenals de herinneringen die de onbalans 
gecreëerd hebben.

Polarity (PL) 
Ondersteunt bij het corrigeren van energetische verstoringen 
en blokkades als gevolg van vliegreizen, overmatige 
blootstelling aan electromagnetische velden, chronische 
ziekten en geopathische belasting. Herstellen van de 
energetische polariteit van het lichaam bevordert positieve 
gezondheidsveranderingen en ondersteunt in fysieke en 
emotionele ontgiftingsprocessen. Heel goed te gebruiken bij 
jet-lag.

Nerve Driver
Bevordert de regeneratie van het gehele energetische 
zenuwveld, zodat het lichaam beter met stress kan omgaan. 
Het energetisch zenuwveld kan ook worden aangetast 
door chemische- en omgevingstoxinen. De Nerve Driver 
ondersteunt bij het verwijderen van toxinen, bevordert 
tevens het gevoel van rust en helpt bij een rustgevende 
slaap.

Sleep 
Bevordert een natuurlijk slaappatroon en reguleert 
de natuurlijke ritmes van het lichaam. Het kan een 
harmoniserend/normaliserend effect hebben op het gehele 
lichaamsveld. Gebruik Sleep 3 tot 4 maal daags gedurende 
de dag, waarbij de laatste dosering vlak voor het slapen 
gaan wordt ingenomen om de slaap cyclus te herstellen.

Source 
Kan de beschikbare energie voor alle chemische en 
energetische lichamelijke activiteiten in het lichaam 
verbeteren. Kan ook helpen bij energetische uitputting 
als gevolg van chronische ziekten, mentale uitputting, 
blootstelling aan toxinen, voedingstekorten  of slechte 
ademhaling. Gebruik Source vóór of tijdens sport of andere 
lichamelijke inspanningen.


